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 1 اصل ام ف مهعدر ورم مز ريب نااطحلا سنا نيس ل بام تاس ر وداع للي ئرماللا نس لنه ١
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 . ناليدتلا ناؤداتعا نمل سلادولو ىل هرابنعا مدع جي دلونى ل ةوُكتُعِل يدوب لمدشنلا
 ربا دلل رل واقد لكز 3 رس اك ئوروعر اترعا هيمانبالد امل اعرشملا هاش نساعدك ةمعلا
 مانا علالويل هلاحا رقت رهاطوم اك ابلاعلسنب ام عوحراعربمصم رب ئنللو نعم لك
 همعبع دربك الري لع ناو هامو) مسسبلو ا روم ةزامع لاول ام. و سنكي خررحد ره اظل اسسسلا
 نوح دورنا كلذ بلطنمزإ طع ئوح ماعطنسوا ان ءرحوا انيوخ ب ىلعو عنعامزو ان نم عّيسماولام
 لئاتلط زول يئاىرص ميم ث رجح مرر, ارح اك ُنيمح ن اىىصالو ليما ىرطت اميل نل هب ابحا
 يللا للخا د نبل دون ماعرع قيتقرل ا امال هه ئرط انجن دلد بما ريكماو ارك يفاروملا ل ان: ئبلا تر سسسمل
 رزه ماع جن ام حرر جرسل اجرعص ارد لكون غاول داون يضْدناباخرصر نم ند ليج م ميرال مط ون
 مل دو ممالك رداع سحلا ىرد الكيوت لح نم نكته ورح مالا لحاف دن ل عئس ظن ميحد
 رباط نول ل د يف ىداط دز امون و ااطوطل رك مذا أما انس حج دردحلا هنكبب ةراس يت اح
 مرض يغب كم ناهد قرد لدرتفع م نإم جل 2ث ممنالكل نئاثع دودرمرسو بلاك ولا بوحد

 ممالك يعد ريغ وشد سبوع باسل وول ش طعدا يا لداع د عوج جب نكي جل ناك
 ان اكناو دارس عانص,او وج مامر اناس لع العلا ةداعنكبع ةدم بقه نمردال راقب اسسلا

  ضولا دال ئب اسلا نح لغسل يوقد ل [خارع داوباسرم اًمدائمعو اولا ناعم ءوجرمعب مب

 انعنوكب نلف لاخ حل عبج ناب لاو رمالك زم اعإك كل اد تامر رلش انلاةرملا عطب نيرا عورتعنا
 يافا ةيرمدل اهنكالهف روع متب» نصر بذغعرر وبسس لب كددمب نإ 2كنه ارش ناثنن لري هل |
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 صال يو صاشم احول مزسنْيب ابوص»ب سطو عوجلا نس نعضضول يح, يلع كل لما ل احا نكي ل
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 ن فرتغد لد اماعا ةرسكع ور طب لف ببسلا نأ مالك مول وس دازلظمد ورب سط
 سدا اهل ع سس اهاو ئيستل إيلا مو مسملا م اعظلام ردك نيرعاما و هلكيل اهوسح امان رسل اريد
 ٌُ اهم عطئ وا تم مترسوو . جري و١ ترطو) ردو مبجوم ياصماصُيب محل !لعارم رسول

 ,متماانل عواد بركل ١انرئد3 انو يماتلاون ابكنملا يجاسر انوع اعجز مارد امئسل

 هبزع معي عنا ضامفولا اىحيم نإ يحاسلاجحملعاذلوداز وا تىجد لكل اق واا/ل نيب

 بزكلا لإ اعل !عمرئعدلاو عجكرلا ستاركرم ءبحوهوارإ انعل تب امككالص ! لا امييبسمل نيل عم
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 1 فثراو نونئد ماه ملك نكذ :لعو ما حر امضي ا لشن بحوس يل تئلاوا حملا ني ح اص, ىنبت ماجن

5 , "6 !1 

 «(ىذ بْركلا تنقل افو يدارلا عج اردرحا م احلا ميزت ص اوبح امي مل ي درع مل اجاكس رت تلكش اول >> اكييدارلارص اسلابجوح و تاد رؤس يا يسم دوتوسلا ولولا رول حتر لن ناب لئن انتا
 7مم وأن ذ ىف ىوعبلل اف الخ عضعر م اءدل نع تاسلرلا ليست امإص اك زط د للاويمئن اك هيدعرص اشم الذ

 مريس برن#ول د جد ملكي اد هاف افاصنعم واع ايلا ينس ساو لاح نير اتملاوتعن جب يحاك
 انومجو ا ضللانع نم احاولا حبلا رل د ف نيعو "امال ادد نيم اكزيمجرببع ابيض ايل اعل تدر وكي جب
 الراس ره مل ان ااوسن لي د ىلا هاجلا ل لرش أ شع ١س و نع نا ملكاف رم ارنلعاطيرب ىعاوا
 رم وعسم صر و ار رمل رن اطمرنع اعيلوت نعل ل نإ نا دوا موعس و لش مناد عر اننا لودو
 مفوطعم نوت ةياعلا نا درب يرحل ميا زم اعجن ا اعمل وول اد مر عسر لزض رع سك را | بيجو
 اهل دا يوودلاءلاف اريل ن نيا ركو خل !هلاوفزي ملا امأ يم اعمالك سر شاص نيصنام صن يلع
 رعد لرب )و ناّيح امل لو انئنل نوعل امس جي يق تااملئاخ ماعطلا لاح مط م و حإ# ع

جل هاركال ايينأم در وهاركال ع عريب ض ادعت لوفي :
 لاسم و يلع يدا صر ندي لما دالوا نه ن ود ا

 لوسيا ىهبل اب نلسرا لدم زن ملا 3 مسعردل فص رسسل تاماطرمرجب ممس يفلا يد ىمردي
 امال انجل املا ةباعر مرت رطب منا نعرس 2لئ ايلا عم نكس مما اكاء لغم حطق لعد
 وحان د دونلل كن رجلا حاف ايادراع نكف نيو ررعلا| امركم امإبترن اراعر نيبو نب اسملا يدوممل عم
 لصاحلا :ناما دا |ىلتنبإ ل نيني جومعل ١ اهطؤملر آل يلا هي ردا مطاع نر ولعل ! لعد رس تى
 امسي ل حنابدرو رس ىلا ميلعت هم يل يو امد لي الكل ملغم ل احتراما
 سدولو هس كل هول ىزئزمملعا داما امص ىلزكالو لن اثنا عم كسملاك |برحم ام ىف ! سبح
 حا م تلك اذ هسرلك ١ بل ان! قامو عل ابو نيف ختم م اعط ملوث سس
 رسل احط ومس دولاه ضم ماجطي مل س جب يح سما غال الع لع ويس ري درزدعم ىل اود 4 !يلعت لاحلاب
 رمزعس مد نيحيسلل يديم ملكا بل اهلإ ل صاع هاو اذ لص نوكد رد اذ ميدع ل وحان د اعيزحا مسلم اذ

 [ىازدطم سهلا بسس ميد سحاولا ال اص ايلا بوجر ليلا بابل فال ان ابرجلحال نوُمتالا
 ار دانسرلع ١ ناكولامعدد رز حادا حارس يح ويركل خدر نا يلا ئد مهاد ل ارلاٌل ذاع مند
 ميلع فراك ريو ل 2ص ادقد بدع ملت اموره ام وعشر نع و ماىلبلا١ نه لكل شاعلا لاق لدار ده نورت
 صايفف ار حو امو مبرور اىسرن نزعه احرهد مب شيوع رخو اولد يدد والارب منجد م دا ين

 ملاقامالنال ارو نصل لك جنم نامو اىهسيدبوكب لد حلت العد ناغ ئوازب ماسلا ناجح
 مجسلا/ ور موجوا حنان وسب م اق ولد نوح عل صل ناك يجرد ارضردا بجو لن اذن مدوكب داي سملا
 ,نماباغل تؤ اهم امس حاولو منرمدو صك )ناد دّرل ١بحود هم رعوعر اوابن التين
 انهوعد جمانه ٌمْرصو شار امالكر ول اعدل يلع م اج ايك١١ نكو دقو انامل اعدم واربع

 ناوور نقب ودواعؤملا نال ص اضل ى>و تا ىكلمم حرج جالع حدرلاكرنول او
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 نا افئوعاواملا اند لدحاسلااب ركل نم عن امردوا افوبكم هايل اونو ل اًممر انلاداملا هرعدرج ليز

 مريسه اول داط حمر دارس ئه افوبع هذانر دوس لوادر ادد انوار ئدابل اع ولم ئد ادز اعبي

 نسماقلاو اابلاعلْئْشرب دولا ةرخا اممم ةادرد اناردع راد ارسبرهح و وح لاف هه

 0١ | قت اتثاوع صارقولاف داش عيب وب رود فسيسلرتحا م رز لاعرام ءاو ماس
 0١"  ماطراونيملا برصرسملارتاؤدماد ساحلاو ىسملانود ياطتضرهجلا د ارلاو ىدرملاو

 : ظ : 1 2 3 ن ىذا

 نهد رهدلاراع دونلا بكب ئبح ماد مهسرباصاذ فري يبص رش نسعم الع دوب ل وام مرع عمال هلا

 معبطلزتلب ىافئقملاا دامددلال مارا 2مصملعاارس عرودو ىلماوصو لب نوح نك اذوا
 بنجد و ارل الا نال ليحل او ىإث و )| ق ص امضعل) يح درياللا رم ساكراصالا نركب بد

 اركرل/'من < فم رسس نهر من اثر ص ىنل | رجول عن كال ىلا نذل خبل نحرح انين نم اندالا نوع مهنرلا جنتك مرو يامل او نىوبشم هي هصلشف يوب ل نيكسولع ويم نيج

 "0 ةيضالئلا يكس ا ناف ن ذراع وا ارح نادوم بحس لدم ردا عم ا ابحت
 ظ 0 ميدل د ناو راف حاس راد ره: ٠

 نعل زق اكن عم خطسا ل ض وا عطق واع ءىعرك | ولو طيس زو هب حرص اواي ارث دل
 ١ 3مم نحرم١ مسد ا[ س رام اماولد ىسكل ام عركملا ىا,يؤعوش مليت للف اا

 ,. نال 9 نمي ع ركل ناكرا و ص ادعم | واركيإإك عساف نل حرف هاركال ! هرصيج املعت

. 
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 ١ 2 ١ مع نادرل ب ءاركآ اذان ل اكرعمري ل يلع» نم وتلا اديلاول رست اس عركماو سيسسسدم منكما ١
  1ا مرت او سرّ برصر ل | انه هاركول !لعاو امل اع الرحال ا مير فيدو مفسس نع خجؤيد عربا لئن
 معو مامال ار ومانو) نم امعاطب وجور "رعب (روعانكب نسخ ئيشلاب: عك ااعاير نددرسلاتط

 رلوايلارخع لس طر مهف متل ال طن اك و انما اه هباسم كامبل اريودإ 3 لمتل إد نما ديلعد مهاب ْ
 ظ ميلع اوهر سس! امو ن ابسلاو اظل مانع مدواطبا تمن ىاملاو بدع كعاو عت ءدعلو
 مس عل اعرب بسسيم منذ ل ارسكت عر اع صاقو 3 لسد مب ميريصرد ار اني ع قكيلل هل امد ال 2.

 0| 0000 يحي جواوسن الن اني دراعميلع أملا ناك و اهم تالا رثتو ؤزسر نمط ءرشلبس سال ايم
 ٠ « كبس ماركدل !نانط) ول امو الك لع مطر ملا ف مسمالك ميلعل د اق اعطئرماشمل ١ احمد عا

 ارنا مرع نم يوجب ازعل اماق دانحت نراه و ١ اح وجمل مي رلا سبع ناك نيني جر ملكرم للا
 طهرفا _دحا 4 | اكناق ريرعحي هلا ديول ارسعم ناك لوويع ترش ل ليركس نشوب نلعب الد || 0 * هللثرال ااا نعادارييعر عر ومالا ناكن امد شن[ يعسكر وسااب اميدع ١ دع زر رد داع ولع ردع يلعو لاو ظل عم مام ار اعواع صد عدا ٌناناكم مع وا
 1 رم ال او ىلووأ ! نر وم ال أو هو ايييسف ي املا يا ميلخم |مكرل أنس لضواع_رسكع واشرح عركا ناك
 ظ رولع ضحاسش ىهر ىللت عركاول ةرنملكت انس الل ابكر بلك امو الث ىسحلا اسا ىليذخم كد سوال ظ أ ص امه الئ اندر نغم يهيتامط اكن ار, زلو ل ! رو نع ْن نيم  ىبصلا اع نش ن١ || صاش ل وكرملا نامل | ىلاخت لس لضواعرسكعد |١ قجحموا ابو ا | دج اره ياكم لئاع ا ل اب هرك[ولو خال نم مدرل) نم رن هعرجل دلسفل برب اللا رحاص رص وللو عيب اننا

 | ني 1 د مرح تاونرامم نجرب ملدا مل دل انعم ل كرر ارا يداطح ال اىسكل إد و ىكملاولع ا ظ سصامقتلا بوجو سمان تاه هامرمأ بص خد اب ملا نطو لجر مدا سكلالنكملا 01
 ظ رسما درو لي كد سرد انصرا عركلا وع صانخم 3 اَّنلاو زل اكنوكن عر جري عري لحد
 أ ' 6الكم 'لتخرر ف سباب” لار جوا قلل ابيفع روع مب د ئمهي الّرم ىرصلا ناد واع بكر ندشملا 3
 مرسكا واربوسل اب ديرلا ملت اعوام يرحل امدح ليج اواع نحت انشد الد تن الحي باصاي ا ' وطاف درس وحر ىلع عركأ و ارو لع شلل بامؤجرا و خاتلا,ىحوس ا دج داودالا
 ؤ>كت سنو ابل العلن ب نسب 9 رلب وأ سرع سس تاس زول ص ديب ل د يبدا مفرح د وعي تواخت
 نب نال نب! ىكحنا د صلاه و بب نبل ١و مد مزج اموع دارل اسجد مركملا :لئاىيياع يدل بوح
 مرسلا ارا نهد, ملع :يل) علا يارا صاد نوح شت ورد اهؤيانرا داس ١شر نك مكدرد

 نسما هركداملامل اع انس اع نش نبا حمل! سالاد ١ لرب ١١ نحر حد ييسب ءاهرولاس لسانه . |
 لحم بل درللملاو نر ييح» رووا ل٠ ثم ايجلا بل اعامون هيلع نل ني امم ىعب مناط سس ىلا نكي ف
 ' ىف صامفو الئامإتم كولش لو يسلم اهم سنن لستر اع ا يعاود نبع عراد ْ انللالع مم نالت احاونه ىف بوكسر جلا رسل يش مدح شمل اريك )جرامات الخ دلخحلا

 0 نجيب الا دلسلار نجح ) دامب يومنا مد روصانل دخيل فمئْحاض:'يرسوكامس الرس! +
 ليم عر وس اه بسد ير وسسمل) ص اضل مدع ايادسس ناو كد يس موكذا ناهلع اب ْيملازهو ٠" ملول يشل نب١ مب محا يبرد نصيرمدل اياع ودلارلع بحبو اع لشد ىلعيصوكاول زن" 20

 ا

 7.” مب حس

 ا 7 لش ناري لنع وا نحال برس ارب نود يمك اكو سمع لشوإع م هرثو نر يضل سس ا
 1 صرب ومر. ىلا عاما يول رص جيران نا درخيايلا بإ الاهو نا نلار بدع يحائاه ايد ناكو سس

 ا ش ِ " ا 7 "4 1 53 31 1 3 .: ع
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 نتن بع ذيحوعج تسلا ,لشنر اولد ظلم ال ارمول !ىفعورل تايد امهر لم نم روماملا 3

 عقال الامد اإل هرحد نري لا قراف مهر اسسحا اسال دؤعلا
 ١ لا سلف وود دا نئوارحل 5 يل رمح ادق لالا ىو كنا )و كرب
 3١ مال ومو للتلف يلا د اَرَنَغ صاشر 31 ته زملاف مل لولا نت كررش
 1 3 0 دوأي امصد درن ون هايم نبحّرحا كحرحا اذ) ميدل هاربا ترولل كش دوقلا و
 00 اوم نمايانزلا قمل ن ةاولامرلئساف نو لاب عابي 3 لشلا نالرص ايلا جي اميه امنيلوق
 مطهر دم عطل نو لاوثانكلا همي معد من ذ اءانجا اطمسا ثدولا نول ممّفع ميد 3 ما
 ةبدالف ثبع موا وطص يسب عطقا ملل اقول سنشلا ير ابو من داون نبل و بج يب املأ و ين اياك
 تائول وامزج ن اههمل )يسن اعد لو ناف لشن اقدر صدف سيكرت انييارل جدام حدّ لو
 بيرصو ن ائمل !زيرسم مل اره نذ 2 ناكاداف صد لا اكد خال رمش لل تدالا خذ 5
 لتزيد الع يعم ارااع ضرك اولد مرع اهحجر اع نايحدابرعرل نو املاناك١ دا اضيلا
 لئريع ©! ابرسلك ىرزتم 9 اما رعدا ايزل ا اول ورث شل نم ضرع المص اعاد

0 

 9 اروع دااميعو سطو حا لاو لع مما ذعاط ب وحو لاننا اكو يصرع نجوا ابلاغ
 ه ملم هد هأرع اذا ضمر خلا كيذا ئيصم ف رسكعواابل 2 لشي ابراص اعسس يلع
 ظ داع قلل اير احيخ دال انم اهرب انر ال اقلط الث ”بحو) ميكر جلارح قرصل هد
 جلس برا قائب ال ود رعل أرد لس ابراط ميبسم اي يرحم لا عربسلا) ناك احد عربسلا

 افا و سف افاهبصاعد 2 ندع سلكوك مزباص دوا مبا طنروكو رئيععملا ىلع ديلا بحد ْ
 0 ,تلاقلا لج هادو , سوت نيل داع رم رعب ىمنع لاه داذ بون اين أب سييرا
 0 ايديوئساو كالهلا ناوين اجلا درب كد رول وب لتبرد اق تامو اعد خصرم هات اثايردعرمب هيا

 1 درو اريك انس 9لنلمداق يارا نمب نمامإ عتبل اهاتولام ى الع هارمول اوبس
 ْش اء ئمرتس امس موطحا 4-2 و نولأ جبس يب دررط ليلا امارس او يرحل دعم

10 
 ١قننا ”نو) ىدانعد لش 2 امل ام ىكلاه'بال تلم د
 0 لشسنللناحرسم يارا لم مملاد ناد بم جهل نافضرم نالخت
 أ حارب لس زيمر رحأدت س حوا نيحوحو) ناؤمدع عطو ريع ىرردزم ىلع ىا 4 وأ ميل
 8 رو اذ ح درج زيكا نطابلأ يف هياكل مر بوو ضاشلل مهلك بكن لذ اندامس تام

 0 9:3 محرج لد اككس نأ دح لئرب الئ زتانلأ ىيرطرت امعرح ١ ندد
 ١ ينافس يق 3 ا

 ظ ظ نموا نا اكتم يلاع حرجلا سر دابوجد رجول وامفعص كاد هطيصأ د نايف نه
 ير كي قسم ناب ل مكرحىلا ناحلصا وأيا لحر ماما ناو
 ١ لوو مادا مين داو م ل رتسلاو هرزابنج ١ملرحو

 ا 1 0 تاه ابحساك نيول ملا سد 'مرمسمملا ا صارقملا باجعا
1 

 يس يسو ثولازل ىلا عيبصس»ا لش اق لو 1 افرح ١ حم اهيضرد اص اللارب لين
 5 يو 7 1 الا ا 0 0 0 ا
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 ظ ا ص
 ١ 7 نيريزحيل رك ىلاامبل لوح هيف كس يد حجيرد عروظشسم ناني وجا ص ياضإلا اببدث ع
 ١ 2 هعطهلت قالا حرج جيد نمو ناك امل! امر د ] لست قال !يحنا و
 00 لاخي عامو | وعلا صاندو لو 3 ادعو موو ديعل لش اقينارولعن اد كوالاونا
 انجبارانلا نص نيم ناو يا >!و نرعزب نجلا زز تلمس ال حرجلا ن ابرسسإر دل م عررص و رم نقب

 خبارسلا دوحول ن الز افق هائاجاو١ نئرملا سرحاو عوتل) صرحا عطتن اكان امو
 انهررم ل هذول و بيثوسلا و ) نه وري عملا ىف لاو نول عرداىلا 3ث! نب اسلالروريعا نه د امخمس
 صاصتلا ليش حو محول لم شع لردع و ئمدرح ال لرصو )وهو ع رسلا 8

 بسلا الجول ب اناث رم أه ”ائك كالا ميطعل اج بسس اس ١ عهرت احر اوس ا ل انييحح
 ١م انى دم رع ىف وسن امهجامجت ترعب و2 درو مالساكلأ م 1 ! اها !اهجرمالك سب حيك يو
 حرخلا سان ) نال ٌرلع نابسبط لاذ نات رص ئدحام جير س أ و رح ارج تلم ين اولو
 ١ ترم دافشسسل لي اسمع اهلت اطو و >دلأ طء سبي لدكسكم نام الق! دد قا بحر

 ١نيدارحوبعب عروكن ع اامسه مس لنك !'و) لسانمل ااعو لجمال اكيزحا طوس دم
 راسل او دد ّنمل١ نط مب دار) و ببوصُن نطلا عركيد هوو ا يرحوه لمه يا امد كس دا
 ظ نيكد ممالسا ابنا برتخارا رد يرهامظوب هاروا _انكلا يد ميلع ناكن اكن اال
 (وكوف ارث ١ ل امثحا برخلاراد أ مبتدا دلو انلطم ةد راع م, نب يب ملا نا يص ولا نول

 . نيواعو! ( عمل افجواع اه يرجح, ىلش لل ل انصر نك د حمةدر دوال اتدارلا ليعحاماو
 ظ جزصول صامخو دل لوالي ىانل ا يف رنيم ال بوشلر ادي يف ممدلعر ىذا سوشنلا درج
 ١ .اثإ/ ىو جسام رحاو وس ير دل نصار يول ناورم ب طا ق ند 3 1 نكد ردعلا
 ا . ؟بئابعسر رصد مو نطابلا ريل سسرراماه زج ةرازكل ا بكر بغداد دوت لك ررمسلا
 ا قراصل امد ارحنطاب حسو إني عش ام ان/ويثمل ميرلا كاملا اند طم تادعا ينعش
 1 , ليسوا مرا ردو هرمز نظو ار عن افا ريد اء ْؤساولا هر زد ام ههرك واه ىررعد
 ||| يلا دررل اطر ره الر يرن مراست دوام وصدر ) سدا مب يزل دئملا همن ايراد ناكو هرد

 نادرو صائئاش تس واباصاد ماكر صعد ا مدري م ناو دبع يعمد ل سلا بلع
 انوي هللا ف نحل مالسس ١ ناي مد ةراعادا تايب قلو اب ياس مهراد فنار ولع
 م, رم اموف الاب ىف ناركذ ثئددلبل مل افا جلول نرسل مب نخئسببل مليم دل
 اردد ناك عاوظد ليَ ابر حسن اذ ايبرح ندرع تيحرومد م يرلا لد بال ملأ لل نق صا رخل و 26ب اع ناك ناو _ىدحلا ارانب ل احرير اظل نو يايا بدل اياع زبرل و يناواامخو بل و 1 1 م اخ ا دارنا, ارو + سسرتلل نصوو قيلو م حس 3 ١ر١ نب اهر يرعب مد رند ارحىظيد لثد وا
 0 و ودان يجدركلا ا درب هادا لن نيجن إنا دابرحرنوكز شاف برش

 |( 6 وار رع :امهراربراد فرح يعاد اكربجا امهدو) ١ شرم عرربع صوص اانلطح +
 أ برر به نملك هابالثمبل[ى) نعوا مسن ربا يل مذ تاج نابض يبا لش اقاممط" ٠
 ١ يب ولو بارت 3 ءابرص مل ياهيذ زطو نررعد ويتم دوصول يلع صامتا 2
 ظ لبلدو ربات نا . : هي 1 ولك دل سلا «زثرر انجاب كرر إد يندرخلا ييرماه ىف داو مامالل لم نال ْ

 ١ 2 وذاكو نبدا ننتماهقس ::نم ريصاندا ببزببص ا ييلس ننام ب ل 0

 تت ١

1 
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 00 طقوم ارع ايدو طر ذا يدرط بوحلا مده ل زم يلوالاارعايجدذ ميوص ين انرا بلملش
 َ رمزل م هرا رد تولرشسلا يد سؤئب السم ليدولد محول ىف يموت اهل نك بجواب عطاق
 جاسم رهزيح انتنوع حر ل جبان بركولو د موس !ملعن اربد

 جيوص ءدبدال لرجذ ا يضرم ادهول أ رج داماغويعلا نود ضنرملا مشب ارت
 يل الخد صرإل نا ضمن او ا نيلاراجا ا

 ربثم نو ءرلع برعاارسزك عم ننظر ابنع ال ررإ درو رع الذ يرسل مي فلانا
 هيب د املا جانتجنرب انقل قاب ابواع ود هااسمب بسط بعصر ) نلف بد ومو مندل
 : دما يجو ادعد اي ىسعلا لسن مرصد اىواوزجرعر لع لو نك 3 اق نعي رشم ريد ىذ

 رص ليرة اقرت | ىاوجرل طرممتسل ف لانو لشدلاطو شرك تل غدلا طورتسركذ اموات
 يطا ردع اهولااد اريل م الس الب نذل ١ ف ريل يبضود يفعرلصا نه نامئعلا و
 يفواراحدأ | نموا هدر نانا وا ننيعد اةمدرثعد ممد نئحب ناغا وأ ازال ام هلاوما و
 زىدع »ملا لورعل م نيبرط عطدادإلامصل لؤمتمراعن ايم 1م حانلال ان هبرعسعب يول فر

 000 حيضلاب مرر رده اباك توعرلا فىسرل اهمياحلا رجا لو) نم مد نتحىأ ل نمملا
 ١ اولاد ملومل صو ةارماوحرلد فرحلا تروم ايد طرل م يخل ) نا لب اعل ١ لحل لكل
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 فراسو عولثت اف مديدر بد نمر موصعم حف لن ما ريكو نع بحد ثبح بيك شسملا
 | كوميل |يب لن ينؤلبل اله خا وعسل اياعرل طإسس الريال رب للنت نترموا يرحم لا | ١ 2 سيعمدارماو ىدرل دنا صحى انزل 2و ساراسا اك مكسيعدل انوروررس | اهعزتر ةرلصلا لني دش معمل قرالا تقدر ب وتنض عسل ضحي رودعلا ب عربتك ث اردو مدل نم :يارحلا لذ نكال لت موانع مصرخم م سطس اب يييئحملا
 هب لكني 3 نيرط مان عد ملت حوا لاو انام ايد ار نسل اس وتتوا يف لا د١
 مهلعر جواه اير لس زوو ثيحون موصعملا سلا لشد م رع تمن ا اشر ارم نوب د
 يرن لماع بحارلا علت دنرعل لذ مدعررقدول اهئ الايس رب موا ليم
 ٠ م الدان سسل لس د!فراصلا ميت ىررفار ره ناكامل مهد ناب جوت و مالطإب
 لد لش ارسنو نصا د يبتل) ىتعد ىف عتدداملاب الحرا نم ل اب ماؤْيبسل إن هاند نم 00 ماس عزان الر زج ا نادص عشا | 3 يلب الذ
 ه1 نا نع عجارلام لئسو محن ما م/م نك سمسا عوحرو !نأزدا نع رحوجد
 ىلاسل) اعظم جبلي الفت ناصح ولعو ى نيو ارولو :زيارسم اب اهرزد عرجارود
 يول !ةلدنب ماما البل ش ا ناد لكل حم د داحدل !نو د مامالل نسحلا ايشسا لاَغ
 000 نئالاطدلسركد م (نعو ريم ف درسلا اوس كسر ع3 |كرد م قراسمل) دب 001 ريرسو انج انا رراره 2 )ملمع موصعس رررملا ن) لص احلا نصح ا عيا نلايرطرتس قبرط عطاقو ةالص لكراتك رررصلك قاحلامحوالاد ملتب مامال | هرماب ماهمل للفت نصحلا ف ) كل ارجع اب ١ذ مل وعن جرح داعطو ص اضم
 000 صوتي لد[ قعد ع ولد رارعحد نيلكتلا انممطو ىو ىلذ اننا يد لائم
 أ امربلود مرعلت ت نذ نكريلتلا خمر وجلب مد مب >ملظاش ن1 2لشملا لاح بحت د
 | 0-من انتس الظن الق رلاوع 2ل اذ اب ايارىتن سرك نركسل |واع مب ىجو باش يللا )

 هوي ا لا
 اا دل 7 ١
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 زا 00 0 0 ىلا
 ا اهوا حما بارسال ادم اىحال اطير دريل
 ّ موصل فالطل يف ساما نح١ن وعجل اكريلك بوحو دوثو د ننعلز ىلع ديو الف سس ص اذاى

 ١ ابمقلا نكس نا هنيمجب ن رص انويوةامبص مو يفا لئلا مورتل 1 ل اذأل و
 لرولاو نامل |وتشناا وز ام نالؤع نين بح اعب اًييرص ه امك رسوله رلبفن وش ادربع قررو
 نالمسع انا او 3 مسجل نأتلا قر صركسلا فولاور ىبح اعداد د علاو و ىلع تش اول
 نادال خس اشملا و مل يوع داوانصرا يب اس امكءابصولع نلت د ص انيَو الخ نكساو
 دبرادلشارعاك سلع داب وول خلا طرا زا  ئدوسبمع تلزم كش وو ءابض نشب
 ا نزيل يرلملا ترام ادوجول ءابص ناس اللحود ناداه بد كلذ اتسم !يعداو لت
 ْ انهو رت لتسد ضّسنابنالا ناددري دانه ب ارل مزيل بوحو لل :سفف د هأ كسد د يبج

 ١ رولسا نا ورنب ارح لاح ا ذا برت ا عرش اشو ال نيس ةبارحلا ءدع انعم 2س اورد
 لغتزب الد نكس ئواهريضرزعب اى موكب نا روكي لل لاو يلا د ملؤنل مهد مل ترّعدا رمل
 مدا يصر زل ن اني تحوكإ سان ةذاذالا مدع نم نود ب اعملا د اسد ميلعرمت ليا صيبا
 ْ نموت سواد اس اكجأ مدا نمل 3 رضوا ناناوا زب رمح مريصشملا ىلع د نما سيتعو ايع

 . الابوااسس اوندتاو وتوم“ باطن كنرارلام عحؤ ابسو ينل اروي ناك نأ و نشر ملا ةنوجملا
 ْ لعيب د نان اب احلا ل احممل اًنلل ئئرملا نم ةاواسح يازمان اى اكض انومو ةدرلا ب انك يف
 ) ئيبلصجرل د دع ئيدل لا د اًروة داس دا ءلاص اداء لس اكمنرح وا ناماوا مال سإإب 'ليئسح ينك
 ظ ”حابل نممالسلالا عم دم السلا هد امل ]2 لب سعيد لسيد جاو د لا عم ةميل] امهادحا
 ظ مولي سل ملسل عن ئحب ىم ادد اندوجسار رموز سب نو لاس هيد مدا
 ٠ ردهم رد هد اسسحل ئن ل ل اوبل ايدول نوعي سببا رحال | اريل سماع اك اد وراق كورلا
 ١000| يلا اننتسا فوج لاتسال ى) كرر ردع وذالد نحن ضد ليد حال اوي
 ١ ركسعملا واع ايح) نم مسيل مَسس ول ردو كواوسسمل ام تطل قم منخول 00

 ا اوامب نام اورو ىعذ 1. تون و ىسسلا ن ود عبص د أمال اامو/ د انس افعل
 شكلا نير دصاحمو كلضنو يد ىبك اكيللم نردرحا نأ نادإ يده نب 3
 مربعا ن١ رجب حلا مل احاعر واسس نص اصلا طيس مل لش اهل لس | لام مكر حاول ع ملك

 < رجول وبل !نح3ا دع اى عع ىو ءلدوا فزاد ) ئيتللا نا ىلا اهات تابوئعل |
 ازس لا نكد نكيلع حرا نام مى جراج امسأو ناما] هما ايس ناماوؤءاىه و

 ِي 0 رمل ىلا حرج الاحوماكتلل يد دل | ف سشلا| يف ماعظو ثرطلا فص امئسلا '

 ظ "كم راولا ىذطب مامال ] سيشل حني وصل ىو قوعرلا نو ءاناطغإرطسس
 1 سرع كهرمإل 3 و ما ميصوت مسارات نمو رسل وع شاخلا طلش سمار دج يل جوس هل 2
 ْ نيس يل اناناهف مبا متحلا ل اجوكلا ىفام/داسنمل ناد) يد ىع اجد هن اسح لعمل س ناد

 ظ رولا ىعتسام اهنابددد مال هلا رئلاع انبلوأ ياّملاو نل دل تباثلا يهبل اجلس نا 0000 0 يراهن يلا عبرخ مدعو رن بد رج مدعو هر ا ىزحو يمل ) نم لاح اوسا ليرملا ند
 0 5 ل | 2 7 مك نم حادا: (ل حلا طع دع نعول خح ةدرل ليراعع د "ئع مم م نيدو مام 0 ٠ رن: ,انطاب »يدعو هام اع مياب واعرب ١ع ابوأ بوحلارارلمل اسر ام ماللسس دل اريل ااه 1 ادع يرد الل هاء كتول ذا دبلع رز رلا "ملجه يدالابحر ئوا ابيل ع اشمادريرلع ١

' || 



 )| نو 1 2

 | 22 ناكدجءياياعرقاداد كو مينو ر#ردزب ل3 لم فوسا ليال لارج لشن الث تح ذل مدلا | 2 عسرؤلا او نانا زبد هلئزردع ىعول فراخ دوددل ب سلابهصاغا لسماع زر رملا .نععرمعل
 دور رع تسريح اما و هيام دمرط عطو مدع يلع عاججالدو نب جرح زب ةرشل وة املا سند
 | ١١ ,هعساو صار حوسماا نب اًثريحد هاريصحهاضخرمو و نعزجض ا عزجّسو هانلنمأ
 | 0١١ يءقسس علم صؤيب البار وزعرج لدا د١ امواع رو دا لاشي مد نبع شمر رع ملسد
 رايب د نيس لرحوا ]سمت انلاو جيسرحو رممالسا لمجرد لت ىف صاضم ةرومرل يرىلا
 كاص اهو بررخلاراينرلشمت يق امه ام نم عورص وق الين لرحإ سهو تشل اميد ص اقول بوجد
 ياومل انهو مالس و رشق أ دراولا ند ورع ا رلا بوجوب هيليلنعد [سيرسب ائرا بد ملف يق
 رئردو تل دزاب و طرشللا لاسم م4 ادا انذل اعرب ىل مل نكي ماد الحم انه ام ني يعروولاو
 ليعترع مارحت يمس برضو يكول لاق ميداس مودامل صونت ماحجت رذو مان بن اكمذ
 هقرايسل ربع هزيئل رضئعملاوع رلما!ناكوااقر هاواس ناد مب نناكم لدول معد امص ريومل

 | 0 دوااطتسالف حراج ةلئاقلل ماللساالا نو رئت توملاوجرجا نب جراجملا معمم اريع دبع حرحو أ لن انل اودع ميا ررع رع لك ثوا و ضعب انهجحد لب انيال ليانخس
 |. 2 منالالزألت اندازنرحْر د اؤ ميلع صاصو 3 مليم دوار لورجا نمو رم امل عملا
 ف بعشبجل اماه م لقر واكد بدل رود رنرع مدع عت ص ارخرلا روحى ل و ىسل ريك. | 000 ىئبجر تيل بامود زد اسويرحلا»ا قرلا كرار كد زيبرحلا "رج ةيرشل هيج تب وأ
 ]| >7 لوتنولو منيو س ناد امل ١ن اعلرل) نرئيددرل اهئ :موانل) حل دو ريرلا جبد يو اشملا رع
 ْ 0 ط نم نادك يقارب ئداام سعر شال ينور يفرد !ىصندرلأه ق,/:دل) ىصد

 ىو ناس 313 نرسل يدعلد اب ام طرب بسلا رك رح بطلع يبد مراه يدلل 0 ليك ةيزلا عبدو قم ومسارات زال بجوز ةيرشلا الع زيدل دعس ايفل ١ يروزي للا عبس ةلبرعتم نينا هئيضت لك هر سس سمن »سلس دب حقل نش رنسعر
 ايا درصخلل نموطعارب دولا بحت رقت وا ن داس إب ل“ انلاءبرخد سعنا لستم وسو 0 ١ | م نق رت اند كرما نطوهذ نتا لاسد لدابإ يت لام تنازل اع يركع
 الوم ات لسن )ىلإ نارك حذو ًنلطم يا لاس اه اباد ل ىيولان ل للرب الوص د . 2 ند اشلا فلو رمملا لمد ةدايزاو لوا يف ةاءاسم لذ و اهدا يصوت د ةعاتس
 ركل سمج هلو ي يانعى لكلأ) ىن ل ايلع عد اسما ل ىجل م ةيد طن اصدا نح
 نروح 2ئل لم ود و نحلل مير نامب ملي م لي) نم مرطلخحلا برس اليشم
 ب مد ورحو ٍلسسم نكىابركي سب رص اقذالو ويش مدلول يذل! كرما ول ىحلا يثي١
 ري ل ل6:] صفو نمل ابوخالد اكل التت ل ملسسلا نزرم ام حال امعرحا لن نام ضاكي)
 الل سفن ضانثو ف و اشار يئن امريظم مبعررمل امل يضرلا مد انم مىديالرل من سين
 0 لالا نيل ياورد با نمزبالل دان 3و كنس ناو شد 9 او! قنا لت (ننل ئهداوا ركذ
 | 7 نفيا حبو نؤب عراد دمر ع او اسست ره ن وكي الو هد وجو ىف ايبسم ناري لو دلول اد
 0000١ نبع هزي وسلا لص هرلا يسد ىف غي وام ىقررم ىلإ كل نكن و نييجولا حوا يف 00000 ميم للسن موش عرل :لشترلو ضن قو ماحد ىرلاب عحو ميِد وم عصلسمإلا عجبت
 "ا رح و ملام ونيس علتلا 'ف نامخول ١ يرحجو يمل الاع لمغس مادام مب شنهو

 ١ مىرج 0

 8م ميبيلين ٠ ٠ ٠ يه ت سا زهد ظل ا دال م فب ا



 1 ٍ 6 قضي

 ١ ا 5 5 1 لاقل

 / ناكل ار ري اريلع د نحوس مل نع لشد دل نا قوام لَن ليت لاو قل د واهم ل وو ]ذب
 | , صاظورلا و دلوث) ةاذاكه مدع نمو ايس م ورق ) اهذ طمس دوملا نا رج: ككم به عرفوا
 : رجب زئترلائاوردادر نمل ون اذاىح ل !نعلا رعد نادل امص 11 لبد مساع هزئحلا
 اض صرع ولا ةاناكملا نال و همعئبو مس .'ةلاصالا هس ان > نس دا مهو امد قإكتت نويإثلا
 اوال عم نايل اوسككم مبدل |نب لدن طد 3 رمان نود اخ اكم محضر تيدا م ةلاسال نا مالالاو
 ميوتشيي ملكت ءاب) بن ارح يزحُشس !ولمئحد برجملا يب امتويمع الذ لوول ان مد اهلا سم عارجال اد
 نب انل أرحل نافامهراح ليوم يسم ةقور ابغا رن ووزن نبسسلا نشره اي
 "لجلب منابتن | ورنوبا تن ىو سيرو ) لسن مى نأ رخال ابر فحل د ارم يك م يلعد مال لئاثلإد
 ا ىلواركذ اممنيملا لع ادله يب نار رش امريلعو شو ولا 2 اع د)و من نزلا نا 2 عرس لبو جر فسد قي
 | دل | نك ل سسسملا عوجحر د نك ايكى سل در نزولد مل بح الص ص اضل مدنا هسصامإ ل لوغوملل مس
 هم ىب) اههرحا نول ةاحدْؤد هل حان نود مد) دق الد نيج شس اولد لوطه راع نى دسس

 ,ياحلاوإ لف باسسن 31د نالالادن غن لد وامهرحا عجارّمد التةرلوره عت! شد: |
 ظ نع ولد نودرم با نارا نياقب لثاتلا نالوا »بولا كريتس نر هلل !لشضامهدح إب |
 ١ امس لكل لس ا رمل ) ن اكول امره يود خلا ذا هد لو ال !لت نفسا من إد يسرح ال ماقاث 5

 ا نيوحا رح السد ولو عوبجرلااب عين نيل شاملا نالرخدل اب ةدوحل فا مصدحا عيجت تقتل... |
 يبول زرع ملاو بمس يرن 1 نإو لاي حاو داعم ل ا ح3 الئضووبوا | نلزياح ئمئسٌس كان ها

 ريدر امس ثر !نملا عانشما جم وس روعمشذ نالزح2اياع نش ار لمد حدر) ىوصنب 0
 | 00١ مرزن ياخ الثدءرعرنعنلتابصرح ائيعرامهمدعد رج درلااوب نباص ّى نيب ل 0
 ا ظ امعبرحا بطولات تانكخس للا سو ىف ام/ اسست و مكر عراشسلا ىرعص امضي اههدحا نيا دش
 | ملزنشجد مهيد عطول اح امد ١ ويزرلا نك ىضننسبل و :عّوو 1و بلاطلا بيج ارح هلا نود“ الكلد

 ١ تائاذاّم ىنضع عِطَو ءلاجزح 4 !وعع مطر بلط ايم لجل فداارسل اباعم نامداوصع 7“
 اهاللذ ئئرطلا علق تاعم امه تئنا ذ) امتتداص امفم عددا بنر موا اعم منارسابناوحد)

 ” قايد 2مل كد ل كرب امهرح ) لستمدد ىلبكوت) ئبب غنميم معو الصك ملا ايطر وعد يبا وكذ بدطل اراع نيبال منكارص مقل يعم د بع ناد دحين عم [مولتش نأ
 لازد !ئيبشل غدوملا عبي ملاعمامه لنقول اضم ارجو د | ناكر يدم جرل كوم ن يب لكولا

 دكهم رد زي ايابادويظن لضم دود يطال ياك غد كرم توج
 صرشملا لش مرد ضرنملا ثراولغ انليحار د امرا ةعرساياط/ن مزن ن نمل زعدا
 اهزمزل زنا لو يكنس مل لكنني مومبلاع صاشملا اغمل عم لاو ون تلي اف روب ل نأ
 لوا زئاتل ابار مرح اياع دوول) امنيه لكلد نيوبزلا ني يح ن ال و قبامسلا يع راعد
 امهلنت ماه الرخ نمرطلا مطد ال | دارسربع انعر ) انه عارم 3 انه نعل مالك _هواامو
 ريال اكول لطب لسد :عرد لشن اع !رحالا نول كودل )بكر جبال د رد امواناعم
 ١ منول كوالا نم ص اصول زيازم يال اواعت زي ح ور امهيبنب ناكناج 2 ) ر انه يانورئلام

 | .٠ بال اقياعد ن3 علزسال اد هاي ةنياو ليسقا طلاميطةنم بلع هل نمزعسب كلل ل
 ١ اشرس يرداور ال بالا لناثل اطر اك ايلتس ار 21من هاف, حا د هم دل ثدهدؤجنا ع

 5 مسح
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 ١ 0 ةيرلا نآاد ضعأ اني داناو هيلو نسبي مندل رول زندع لتسلم هس نع 3
 ١ . دورا عياد نرحب اكاد لفل لاقل لح بدل اذ انتين هاب ازح3 امش ةمارح اهدا
 | نم امو اهييدل ل نيرلولا نس روكرملا لتشلا حورس هتوم صرع ف اممابن لحر جد شول ىدح
 ا جدارلا علوا محورلا!ننامول رورلا روصو نه ىاعد ب جدراادوجد سرح |ىاع
 صارشرل اذ ال أ ل شملاوص تناك تادرخ#ل اا ص ارم لول وال قمم اوه ن اكناخ اير نم
 نيشافر ودلا مدع نم ل ضرع اهني سب انمل )نم هداخنكل نل وست اف ل افؤ اثلاراع
 مضونلاه ثرول | مدمب اههن) ضد ارسلا لر يفرم ع ة رسل ف عيرب ومد ا ماع يف رخال الك ري اي در
 ناواعا نصوم لل يجلف رود اهل جدنث دوت وم نمرم يف رندا ئيدعاول اهون حو نلا ل احم
 اسسافد تي دلواه رب وا يح وب لاطر يد نعرلا اههسع) ىلا مع اوه نوم نصره اجو نن ى 5
 نباسلائيعلمجحد قبسلارياكسجحاهارحاط عز' يذلا مار يْئِمَحد امه ترمس امعونب يلا
 ١ قناع ةمرعوا دوب سيح هيج الع مجلاذ) لالا ببن ىلا قول !بئد ول اذ
 100 بص ان اناا معربك خا ٌدعدرا فانك تولد اصل | يوس نبط ذ نناره الي
 م 'ضلامت اودرعلا إف ناحاعملا تلضانث ناد نت أون ملا لشن و ةسسنشرص اضف نه ,١ ير وال نعد زملا طارسلو ثل انل ا لن ضش نأ يئاثنلف نير انل اراعن ابر تنل ناجي

 00 ردا ىصاشنم عونلا ناك لمنع ما دربجع مولشد) )رست نت وصرلا ىبلخد اطناك يح
 0 عطر دلد نادت ار ع احا اعل بوند لحلول ارادع رحاول) بحبي رب وغع صار قولا ن د
 ١" 2 رمعدان لاه يدر راركعش للا ئبرذ دعا هل قادس | رنرع بيع ولك اه للا مدح
 لاو رلع,ّ جا يا طار لاقوة لحي ا ل بع عوكتم ل جرب سس ا سما ند لش
 . موت سم نهاما اع احارامصم ةترعبس عمل و ديل عر مرا ىيمجحوب ملول |عبص
 اينقرا مرعلامزروص ف تاحارجلا ندد سو رل ا ديك برع اب ميول ! نم مكن صخواع مي د عوفعلا ىلولل ةربنعب الق ناله ال ومد وه نل | قرد بوصد
 دا ناس عملاوصو ءنصئرل) ىبهب حرم ااا دومص ف تاب سصلا ددعير ا عاب دابا اكد
 ذي نام ناحاوب ١ ث انرصلا ران و تاحارحملاك سس ررئارابسعاب عطل امريع باوصلا ناد
 ُ ..زباد صاه رولا مدرتجول د هزح ن لانج ت وازسل ملعب ام ن نيبلاره ال قالت
 1 ورام رفا هد نمر ماكل و 3)مىمص نم لل لاح ف الثو ) نيطومسر> دل | ملزم
 ١ روس ويد نم ئل نكي امل اياعو لهتلا يبد م وب ع مصحل وذ ياعم الزب الص اح
 ا نجلا د كامو هنأ مص حا هجن ص ناكرسكسيلإب هاوس نادم تابرضلارابنعاب
 : لتاعلا ل احرص رنا بسس اند ل مند ح ل رح اند م برص سن واعد رهام ناطر عاب نا ةيدنم دب لص: سهحيلاثل) يدعو سيلا, ٍشس يد ند وببصوجح ١ نواالعمريلب امخيدرحادواع :نضالم أوط) نسالوملالا لاحاطوس سن لن ابربح
 مرسي ناب اف ف 'يمعال يدلا نال اعل اهحدا ىلع نكبر مس وعي غرم لشن و
 ' ل رد نلعد نال :لفاعورملا ةب دى لرإلا يلعد سيئخبلا لد ئىوئيسملل اذلا لود, رحلاو ءبجو اهحرحا نيل عرب نوصل !لوصححل نع مسح
 5 حراج باع د )ىيزج لعق اج به تاير لدنسو ديلا يش وما اطخلا
 اا سماحه زرع سود كراشسللا لعد ناكد قريصص ا رع حرجار حراس و حو نب
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 , |حرجلا دم عير بلع ىلو ال | يتم د قمل اري ملاميدخت 4

 درو طل عم زير دوا دىم يم يع علا لاحق فاول ١ >رلا بجوم نيلع ملبن اهددةن تكبد

 ايدياقو يذوا اسرخنزب ىرحركنوثسا نك يو ذا راسب كر اشي نس وامس ارس
 حراج: رحاثوادهلا م يرن مرْث) ن ىطرلا ىرسص زيت وأ اك ادق يوما مط أت لدرس و ص كو
 روم ملا ردا وطط درا طرم اكابر تجر يع ال نش نرهار سنرد تربو عرود هارلُبَص رن حرخ رمل
 رمزاادوصخر إو د ١3 مهو زب اصلا مفاد حراج الضد إذ رسوب عم هل
 نك م طودسىْفَس هل لؤمل ١ نع جاخزحا عملا محدحا عم اًضيلا عناد اررع ندعتب
 رود ل دافو طخ مدل احزخا مديل نمل ظع لبر دلا نسم بتي اّنل ١ درحاثوزم نَسموحدلا
 رخال لعد ق جبسية سب دل :نلهل ام ردها ذكر وي ايد كيسا ليمن اب دردوكدر تولع دورا
 نوجد مرض كر سل كد و جنه ىل وا دوق ع فج لماجلا ادرس ادو امسح نوب الوالصا١
 سي ضود !لص احلا و ةاذاجملا دس حم ارد انعنميلن ئه اريل ام مربسلل للبر دمي عمل
 دك شميلع بج هزبا ند ياقة صلوا رقت ثس نع مس لغد يق نمسا. صرحا نكد ولا
 رحاد ملا هو ام/ىتاهو لديعيبس و دااط حوا نع نايحرخ جرهوأ د
 ىل_يب ملاعب ث الواب ان مهرج د موج لسا معلن عزا اسر ح حرج اكن وع هرجع

 لصنو ملفا عدت 1

 25 همج مدحرتخى وأ د وأ داوم مطل مقا هد اعطال اترك ايدحداجلا
 لاجرلعب منا و رس سلب اقوه ذى شمل 1:3 هجر ا جواع جبال 2سم اممت الق اهدوسلئ انا
 :لاح ري يدرلوا ابل اخ هب هاواد يلا مسلا ]يب لن او لاملاخو ادد بجو ا ناجرجملا ين لد

 خب هل صد ,رذكل ب ادم ارشملا يقر حيراجو عم الئرطعت دك د_لئنك امل انع لشد ناد
 مهلوس حراج شمع مل اخيلعو امن نع مسا كن أ 3 حرجلازبحولام حفاظ غم
 همس: ل تك نرعوب ول ناسنول !ن ول مرلع دوف اتوا هرم نب رشم وعل تت ىمملال ايو دؤنلا
 ئاّملا لتتم كعو عرشم خومع ناكناف حراجلا رع هاوا دولار عمجوخ وا د لبر محا 2
 نم مالسعلا نبا مد ئقااه 2نهلا ,ىمس خيول و تاو امر ٌتامورلاحمفعد |رل اعلم اممدا
 رقت لاما نيس رلَتاع راع نائشل اهون ١و١ دع نرد ند نيدره نيعناس ١ن كونا
 لوين داب نروم :ىذس منول او نامع تل 9 اواو ىلا! درب ون اداره ئئمل هنن ١ مدعواعل ود
 ناو لاما ِْسب روب نائعلا بيبطلا :لئاعوئت نيعم اود ىلع نسل صرب مس سارياع
 ابلاكر سوصو يحول طاخن ابارك محرخ لان حاد رل) ند دار نص ناك نكل ةيلك ضد
 د 2مم اجر ا ررذعد الكوس ليلو ,طاخ نأ رددد نسم ل اهل لالا ناو دولاك
 لك برو و ولفت ابسسبد عوبسصول و: طاردحلاكى جلا واعمالك هس ا حر ابحلا اع
 اماني اوطاؤن نأ بحب اعد ارجوا ميذغرم اضرلا نت دوش اوللن ان ربع دج
 نابرصلاو ن احارجلا يقلد رحب ملاعا >برصصرلا ند حد ملمس ب وسع ناك د ور رصولع
 نرسخلا بّرصلاو ًنلطم لال مولا اب نسب ارسنال ا اني د نساول اخرس لك وبما
 صلال اولو مجم يم !قملاو دحاو نم ىو ذولا 11 لطم كاله لا ىضم ءبحور طي دا
 سعاضدول قاّسلاو ناحارجلا يف سئرلا سمج نايريتلا درع ىلع نر دوب لالا
 بحر دماول كنق لك برص اولاما لسنا يلا رىدر'ل دد. كب هلل عبملاع تلانلاد
 | 2 راق وص نلاد ةيعملاو تي فلا فة معلا اب رهاعجل ست نم وام وجد ملا ميثع
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 نم 'ئررم ل لذ ) بحد هين اجلا دومدل دل ام حربخلا ينم
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 حرتحول 3 كل لكن اييد ائرص اهعحو ثاوعلا الشع !رئرر) نم ةاذاكملا مين جكس مل بطؤم نس آل حا
 دو رناوسل اب نام واهربعد نكت |رنعرح 5) ةباص 2 !'يدررلس اً ابم و

 ل رولا ببسملاب/وحول زن“ .نرول مد اب يل اخ رئبتد ىلع خيا يى)ن د ننام ئيبدلإانالا رسل طم نا ملنركر منا د اهو جاع يسن اربح امها دلل ولسا دام هد وجوه يبدل ١ تس احن واضع مخعل

 رت حلف صول صاج ميدل لاما نبجواو مي أى سل تام ىدرعت مديعاتموا يركب وح ا .

 7 / / م , 4 0 1 1 ١ ,. م ل ائايملا

 «ميرل ا رج ىنمو ناووكا ميال ثرطلا 'رسامسل ارد اجيد نس يح 3 أع بدي و ةبانبحلا ل اح تاغ
 دل ان يبج 2 يشم نايك نق انهت ا انجح ول (ًنالْي) "اك

 ناحل صحت اهل كحا نا 2عرحيف ناي قمم امني ربسجبل نعدأ ىلا امل اع ملصتح
 قلو يسبح »وكل سسسملا يف د قرلا بح ودل12 حاير ولا مارس مدع رع يدر راملادل انام العلا

 مرا عموم هواملذ ثلا يب ربعي احل ياهد يجولام دمالكم ينزل اتسم ادابل انع
 مريس ند هلا, سني مذ ارحل مراب مرو جور كسا نأ 2 يمتلك وحصل سئ اتب هب لاسم
 «مشنسسلا كل نم رند اه زبر نسل ناب دنورل ثرارول دا دره يسدبال ةيوم دجدطدالتع



 را ) 1 1

 معيب رود رع ناماولما جيد مباركا ورع حجاشمبب ههل نحن اياع انعال منكم عيدوملاندل بام

 5 “ َ 3 7 مهدصح ب م جيه يي يسعد -

 | هللا 5 5
 5 0س 1 .٠

1 

54 

َ' 

 '  راسلااهرحا بابحو نات يرخلا نسا يخ احمر حا و بد اجرم دحاو عطتن اكون نع
 1١ ناسوكحلا عروش خلد اعد و سانجي قيلت ةموكح ا مودك يعل امخيسرخاو يلع دوم النيزحالا م
 | مولا مالك سات ابوح مولا 3 ساول ) حمااب وس ممج هدؤسكب حااعينب و ديلا زيد
 0| ١ نوزئصواع مهمل فا ىلا لم اص١نم املا وذ اصلا نا يركزح يكس مسد اهربع جرح و

 >  امهابب ارا نوي نا بزوالاف يس امييتسل ف ناطوئسل سر سلا يع اسسبل مجول سارل
 8 ننيزعاولا» ن ”لّبع نولطا ٌنيح مئتسلا إو كو ام ومو ص ريغ قد امم 21ن) د حرجملا ناطر

 2  نالممو ر مر احاخضوو اج لذ أن نبرل حدر جر ياس ىلع موفلطا زلاعاججن) ى عاصم
 ٠ ظيساوو ئساتلا رزصيرحلا وز: صرخلاو فس 2س رمل رع البلت نجلا قش اموص و
 ياررجلا نعبر يول | مطقت عطقاوحو حنجلاس رص ادد قمع يرحل خادسا علشر علا اخ إو لهم عماذعول )و م نال بس ملعب نسا يا ادا يجب رى لذ املا ير
 -  يمسووب ةرلخلا علت ور ىلا ىإ نت صرخ حاله و علق ملعب داماس وَ ُسَس
 أ] 2 رقعلا رولا دخلا ةردوم ا عين مسبسو سجن نإ يس و و انتوحالثلا نم ديلا لوي امج
 ا 00 و و تت يحسم
 .0١٠١| خدر مناد عرسكت يا سنس اس اهو منش يا عر رجلا كلت ف نح بعد زتعل | يختي
 1 مهم و ينو ناراو يلد نم رس اكتم يضخ اهرسكع د فانا بروك عنه و
 ١ روك وجم نعل غه) دو سايلا ماصورب ل يرحلا عاحرل ) وطعن .وؤنن ئموعانذ
 1 لصف رولا نم بح ل يوسامد جل يقالإكمومعِسو يالواعر نون دو ةرلسعل د غاسرلا :ليرزحو ١
 || 2 سيئر طير طش يكرم لا نثصامقولا ىجي و قابامواعر دل ارياس و9 سس الزوفلاو مل ١
 أ 20 عايدروٌريعكوملا نع اميبسل مدرعشن امال المد امؤوامد بيع لبد و اهرعن لك امجد انس ١
 ١ 7 سد زول اسر سا مسدلا بوجوب لئدل ميج مل لد صامل لم كب ال اعمل نه
 ١ ١ نيكس د ملا مدع نمْؤصدرلا يئامد !(لزحلا يرو سحب مراح راطاوا نسوا نو ١ ٠ عنوا نال سنو ابرصو ثراه جب انهم دئتالئرلصاياعوداز اه مصر احلا وس اهيل
 نالوا امواس ئه ل١ حتت لكود ايل ايبا ل اخرل مب اب ل ىب الل دال سلا ي اوبس اراطاو ع2

 ص انضفلا بجو ثداكلا نابي نال ببر سام دج ارد عمراصنإب لئبإ م ها عدا

 , هل نالعملا يق ناو اهيه دوسي مل نار ىنععلاعرباَف نالطب حملت ط يسرب يح 11١3
 1 يرجع كولا يوسامر رود و موييعو) ابا مهاص ل 1 ميل لها لبس مئامملا ن ا
 . 2 نوايا ي ياليل ابعاد اممملا يوم ان: لاب لاول اب ايدج بحو د قمل نول عندو وتر
 ١ طؤجد ويلا بحي دابا مانا حاس ترو ُءيعمولا فنك نكال درو حجو 2لح) صعبان عع
 ميدل خشن دعئسزح علطرل | قف صارفملا بع وار ريم قسرا وص بدال ا[ بجيل ف اثلا د
 ١ قطار عم اهو زلصاو َن اطإب رب ئبطع ماؤزم يعولون ئيعحبز اصر ا علموبوعو داصلارسكو
 || ٠ هروهو كسو كدولا ف ئداجوص دل د رو[ ى ئدح عوكو بلع اكل س !ررو بكر و ند ىك
 |'  دكنامالانميإنانالاو ناجحا لوصح كر عظم ١ نكما نأ نسكلا ءرضصعلا سبام عد
 || نجف اوصحلاو ياهل عقنأ عطتل اد تام نام زا لهن 3 ئراوجما نال حيصعلا يع ديت
 ١> نيكوك ف بيجو كلذللس ئاجزا نكي غيل لهالاثو يف احلا ئاجح) تحمل ياسلا
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 تركى و ناس ونس كه ناحو ميج اب نئيححز ند أ حان 3 هلصم نيعد اه يول يا 2
 فالئعرص افملاد نزح اف هطوبم ناباهي امفعزال امن دج ح عطقب ينضب يا نسيشتإ ) 7
 ليس طابش الار نمل امج ددالو رد ارد عم مسام س ناب يدان جنود َئَئْيصِيبلاحطألا 0"

 | نكو كل ذ عمير حول مال ان اللعيرئحا نا اعي/رحا وا ىمّستلا موكل النسا قاّضا بجي 2 إ

 جر امل اريسطدو ماظعلا ب ككونا اًنبعرس بينئملا نعمان د اك دذّن املا ثركما نا اهيمخ د
 يحاضلابمع١ هدو م نوح اسر مص اك ئللار ابر ععاب يصل ادم امن/ ل  نمخ صوم قسيس

 انيس درممعا ىبا اكان امرعشل اثر نانئيضحلان ايس 11 اههئد لولا لاق رد سومايلأز ح اهبعلا١
 ناتصسلان اًشنولا وص اّنلا لاقو يتئنان [سضحلا امرت اتلل) ن اثىجحلان [ئيبغحل و نائما
 هل سيسر سس اعاد لس ال غرو ىملا ناموعمو ىو م وكوت ءنبضحل بم انيورا ديم لاقو
 نالظاب اًكيمزا سبل ىيدركح عظف اطال 2ن اعلا نس لان ١ نيكس نبانح ىبكر لدن نكن
 نايرحلصائ!امإ ومعمل ناد يرحا هدد اميادو ميد امين راحو ناد وسل اذ نينسجرسل | ئعزنم

 عير لمسنا و نئلا مررلقلا نمد ناين انلا ن املا امهد مرطأ تش نابلا | ى ْ
 ار تاي ان/اهجر و ا

 تؤنولا مدعل م اظعل | سسك صاضو ال و ندع عطس و )انيس ولا ناكما مرعلوا يياتلاد
 مبلع ضبا ديلا اصرست د تيدر مح ل قبس ر البدر شم ناد امره نكسا انس الا ميصرنل ناجل إد ب
 رسل ليلا يبس) اوبس مْ و نع اسرعمل حطم يا عوموملا يامل و عبعو يدرواملا ب مزح“

 مان امواع ئىنسملا قدا مر ابار نرصعرسكوإ و لنمو اياه عبانص مالكه د افا اذا م
 ندا كيت نا انح دب ميلع صوتعا امل جدارل اميلع كدا | مي ملل م[ هل نسعم ا هدرل ف ةدإب نبا

 روبل ةرسسكلا عصومي | لسهيم بنوا حطت عوكل) نم نحل امل صدا يصحو عطيت
 مسي وأ ول د درك نموع' حا مدحل ىف املأ ”نعوكت و ونحو جعد يوسسببل لصعم ا كل د
 ا وس ماو و عدم لم طا +
 عشرا ماو حصواراوابل اع مسه ارا ييشسسملا لباشلا سرا جوجل | دع مل و رمامل مضوا
 "كدت ةمرمالا يا ثلثد 000 00 :موم انا ززكتولل ْيِبامَح
 ىلدامو لصعملا ئم ماني ل اا بابوضوو اعاكوصسو لواميعب وحلا ئم يطول و ياس ائوبدلا
 يع ا ا ا ا

 مل عت نام ةئيامحلال حم عطمانس كيد اممم زلعاالد مجءاضاط اتتملا مل ىسبلو خاقسد ْ
 ملناهيمو) ودلجلا نلئارو نوءسدل مملع م نع 3و ميس يلع عم روح ن علو رحل نزرع
 ا رد مرعامس نمعده عد نمر وطن سنك ماعا درج لج ْن م د ال عرعن فحل | حد
 :ايثس انبلد انتم يف نحاي نعال نم”, لنمو امل رثنح م انجل ِْلَمملِاب ل يعدل ون أم عبامح)
 .لارافلل عيامص كل اور ارسم 3ك مل م وكلا نكل ا نع يعول دانح رو >لئع دونصعم ا ىعشتتسلا مل محب
 مودا عموسململا ا مين اباد مز صعرستك ل و)املا دازو يي دل )لد اّيماه نجا مثالا قاما | يي انتمربر انيس دل مسنم يبد يل لاحلى نيد حلق باجي دا اهننكلا امنع ملح ادلا يدلل
 هر وكمل لصوح بوما ال قرا نه اس نا حانت طم ان مه ناك اب ويلادوأ 2

 مرج حرر عامل يص ها ف درس ئكم عوكل سلط ىلق ماض ىظر ىف ابل |ةموكحمل و |
 برئارماع ملر لىل يملا فاننا مرن عملا نمؤابلا عم دلع اسم ١ سوك هلو ينال ل دج نخ يب ه١
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 ١ 0 ا ول ئورع عريان و ؤيعئحلاب بسن اود مرىب امولع ”رىحؤملا قام ةدابزل ١ ىف دو
 0 . نعل يئس نح قال ب ىلأ عطعت 8 طبرجل مدلول | يلع لس ادد روزد مك/د اك وج رقد هلوطل ل
 رع والدم امتدح يف اعملاٌءانحيعل )| ىس نيمبزانسن بلائل اع رمالهنائيا 3
 - ىلعابررسا شح واب جا لمس و خس ذو نت ايونت نت ةديشملا ةاواسسلا حر مخ 5
 ىنعلومرل) نمل لوول | د نمل !طلرسس و ينو ب ذحاملا يع ىبدرل ابول هد :ةننسكعد 2

 1 00 لا ل ب 0 مممج هلم ركن
 1 يابن ال ولو شوال بحول اوم نحلا ان عم ونعلا باص د٠ نكح خردملا رحأ لاق ثبحٌلل ذل حو :

 ا 0 م كلت اهلا ناكحال باسل نلت امل اع هومج به د يطل
 5 ناَنبببعَل | ن دحا صين عىمسملا هام, بح ذأ د١ اكد زئطللا فرز ءكد امك نجلا غملاب
 ا ش ةيشاعللا ندين وةاموم يزعل زئل اذ امهارخاوا مي عصي اجلا نم امر
 ْ اوينمرال تيل نذل هيب ارسلاب حبق ضصاسولا بجرصنلاف )و شرد انرْوَن ناد
 شاد عم هل امر صرف ناو هل اوّنِب ملادن بلائعلا ندل سهل اوما درك ن2 نشلطبلا|ىكو
 عم ند ارسم !رامههرص امقرلا بجي مالولا اوف ونلاو دود ل ةموتخ يوس مرد يحي
 وانجصاضنلا نكي دال يل اًلاو اهاطنا نرط ندا ريحا ريينصمر ماحدا
 . قرافو ةرارسلاب لك انما قت صاضم حو عباص 2 ) :ننب ساحر علك انت احرصا عطر
 ماسح كاد عرنعو عيب دل نال هب الوم ابوس اسال ا و ناب مرتك سعد نم ىناعملا داك ذا
 وس مدص الا فض رداولذ اهيوزع ده عيبص لاير ضب لو رسم الضر جرل لبحر يقض
 0 اقرافو بدلا ساحا يعدرا عبر لا عنباص امعالل ي ابحلا واع بجلب اصانعم ةباوسنا جنن ماش ريحا
 3 نينا حبال ذباب + ابا ند نطو مث تمر وذم هدب بيرل اوه بوح انام
 ل ا ل“ نت شداد علا قرم ضانقم |: بك ص اب ةياوسلا بس افا دف
 0 ا وجو ح4 او ندؤوتمسسو من [ينبسس ىلا ياجل :نئكسملا

 . ين اخ يوجاد مربص الو يحاب دوا قمم ايدو مهلا معد لغا لو منع
 را يارا ادا 5 ناديا لا يداسرام د ليعلن ياللا يأ أذ لكصزخع 0 منك د ركتسوا تم نيل ناد نجا ذر 0 وانسطم ناني يدصا 2
 اهرايئئانوُمْس داهم لل ؛ دي :لئاحلا نول و صوئعرلا ف الطدا ىلص | يطع: سس طيور خود د رمهعفو ن وطر نيصو رمل ْن راهن نكواهرودد قلاب سمن و عطس لامس مل ؛ 2 - مدس امزح مل يملا 0 ا ٌثداحنحو 1و سيسمح ةاءاسملا
 عييصولاب قبس وريرل ابن كلاررهاجل ابر طاعلا نمد اين امد ص امص ْن الر ا ىدوب
 جمس ابان أس مرد ملت ملاح ١ نمو ب ني نيل يقسم عطول يسعد
 ةيردل نكون حدد هلماكل! نح ١ غرس اور ارح نع (رفرائس نام روان !نئلُح : انتوا رك كلذ ل د ضمان يب دارت تحولا نطو املس يف ملحان تس اك ) واتح3
 | يواس نوعيات ا ريدع اولي يداشسل انجن مذ انيج اهدي هزه ا ا )نوكو جمد !ئاسنان , لازم منت شيد 0 نمسو عيبم اك نيل إرإ نكد 270200 باسم ادب مخ اعمالانع يح املأ يسال لاقذاد مامذلا نعم ايا :

 ويا ز

00 



 مح : نا باركت ان ف معي لرب 0

 ننومرعد يعوبو داوسسوا ةدخحو نجد يطع اعزجو حاس ارمار ىم امرؤ وم ائينع أ... 2ع
 نيسارلان 9 ابنكا ةوشنعل ماعاز جت رحل نمأر مدل مد جيعو! ناوي ذا ف يمسنؤتعل
 0 نجما دوج ار مجد رو امه زخازج نوكينداربكو عض ن املس مالم

 وهو ضروب هاندا نحارإا ىذا ,حاسملاباص ترجع اول لجل ان ةلداملام ايي بحد دؤملان ال

 قا نف,لوطل اع تواتن قرمادربظب دملج هرم طلع درس وع دان انهي و

 ثدلنا) نمد يع ان يمل م دعما ضن نعام صار صور انيعجرختسمل نو يم حامل اها ناكول و
 داس عل ودل رضكرل هب! لجو ى درو اهلل ي نحو ونرجو سقي ضرما وئاخلا سلس مريس

 حملا ا بكسل إرسل انا مولا ضنز يو عر دل )لاك ىلحرل اهراع يف اًمل أو جودجنملا سيم 20

 حر اىبسسا بحال ناكا ذا سمج لاير ارحم يسبح يلا دل اقل هرعلا نع سبب اًيْسسسال ل بمس

 امئاوربكبالو احلم (مبع ونساأ شرحا ا نس ارو درع ار لك ضو اول و سأرلا
 قريع اعبكل نع طقا لو حاسما انج هريس 2! خبر عرملا ناس امل "لدول نع ار اضت يبوح تش
 مخاط نع حد رمل انمعلاد مولا لكوسارلا جداخ نم متن دوام نجزعض دفا نار نحب مو
 تبصر نو)الز م نصدْيب ناقإ.ةيكراع حر وول رئكجولاسر) ع باشا طلسم نجا قب
 لاما ل رصخاقرو حوجشملا ساز ردت دن حارمكا ج اّسناساز نكن اواّرسر ١ ١
 صو يامل لعمسب ميجا اجلا ىلا ىىحلدا ىارنعص ومو راسخ! نا عيخلاو
 حل ازا هلداتمداسصيلا رحعلاب نسعلااشاو ئرملافاشسى دم يانم عا وارلز مدع نح
 الحازم غلب يرلاعد يمعسو وفن باوصلا مرا وعداو نر حار عمجل لس ) ناوويطعر بعمل
 مينص ان ومسح ان عاحواول 9 ةرجارف نان دوم نجا تبل لح ىلل نصب وره رسوما صعد
 1مم حيد نم نس !زل 1 ف اب ئه انيلع كد فعامجب الل ٌمرصانل١ نسخت 'ءعرصأ اجلا ي١
 دارولو دحاو ئصع ت2 انين لدحر لكس ارلا نا
 ة لس ؤوعو ترطلا |ميسسب) نم نكيع ل سما نإ ين اباه قاب الث لئمدر دابو) ملك داود

 نافونزئعبل دان نإ ١ ١نخاضم مدع راح لامرب) يغب رض ناز عومح قاع يك ومي (

8 
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 نصرلارو رداع, عر اوحودل اذ اص// طال صإبو ربت نيرم سما با طْض ابيب اولا ن إي
 رجرافة صرع ْق سعرك ام كبد لطلاب ند سما اًنولد مرمر ول لساتملا
 ملا .ىو لاعزخ مع رنكلو ادعد | دعو سوا ني تب ط١ ناك اظطحرائيملللا

 د اذ اميل عنو رعد مس طرشف لست د لص الا مح, خ هْس اخ لس أكس نا
 ىلءاولماخي ناب جب” يعت ادا ولو ىح اربجخن نأ حم محارجلاد انا عيع در2 محارجلاو حراجلا

 اطشم انيس م د عما نوعا لك نع محمد اك اعم اهو رح دل
 :لكوالا در حز حج ساهز١

 تايووباحرصدر نحر مام ال ارجدا لاف ا 0 يلع بحو عي دهل

 بكروالل ”ئىجبدشل اف انس يف م م١ وحرر 1 هد ماد بعدما ون اعرذ وانو ايدل)
 لرد ناب درو لسملا فالك يزلا نوما: يصحوملا نه مطمن قويت هامرعبب نمد
 امن ملان حمس ليو ندحافام علت 1و 0 يلم اكزب حط خيو حس/راهمال

 ئعكو را,سمكيتد ى اجخاومخر حم شم ا

 : ومالا اوان معو عم ياك قع اولاه وبس ريرطبع ناجم

 ايل ق مب م

 الا --



 تاينمدصو عمات ناجل ان نينا ارمجن يصب نيعن حمال اه انردولعا
 نطو بعتفيس ان انكبل ئسو ملي ل نا امعدو دحو امملشاب موجع لحود امحامانذاد

 حلم يف اهلا نم نودإر دا بتس هنارمو م ا 1 عدم دس 0 اع نم مما ماكر فقاد لاجإوب سنشل!باح دل اه لت 01 ساب عن نام نوح ابوحاذاو 0 لا والشر الثا فدا
 ةنل لك زا يره راك لراس 9 لولا ميِتبطِلَس الثسيب

 0 ىسعمل ) د:ودلو 2 مير و
 لص | لوم نا وأ أر فحنو ابد م رشد هلك يعو رح يا مولا" لبد يف باباه ٌميصموحو يووملا هد عطنو ةموكحرل « تالا نلطا نأ توطا 5 01 6 فاست هع 0 لا اقدام يح
 امس 1 هادا ىسين )ناب ىعطخو | 9 كشرااصزع» ران تو دانب يحلب الخل عطزنو عسل
 34 0 ٌتعظٌدول 00 اًككتردا ئ 2 نمار نحف د ناوابب عون ره انو د حطقبي ل ماعم انا

 د تموإع اهرب ن3 شر رص يو لدار
 'ا الطن تالخلا ف دئمل بوحو ىف يوب لذ ةواتلخرانظذ اريحا ١ ىصاه أوس در انطا تخاف تاس ا ا حيل اسما عل 0 فس امل اك 1 ف ناي ]1 را ناعم بس لح دج ادا دعاس فكما شابا 37 / ئئىحئوممم ىبليهع 0-1 ش ميسعاب ل جروا | ين لس عطتوي دو نينا سل 0 ا لدتا

 ئه توك ث ىنل ١ فالئللا ءوطوو 6س انن) ىنعطم) 53 املا ةموكح لو 31 الحئحا دعو ان سياعاا 1: ؟عاراور تلق
 نكن ميوماجتكل نك نزل اك حت اع ترظلا و ميلع ل دعا ع نبع رئبملا م لاحد وع لشد يعض ركرلا ا احا ا

 1 ىلع ظنا رئتسسملا 9 ١
 ل #3 مهلا نو يفو لاب ءوسممملا : جانت ننأ عطقم وع اياع 2# ا 0 7 4 ميم ول من ّئ يفعبتل نينعنأ وها 2 ظ نادلة ايدو يحل و تلصلاو عام للاو م ذو امور ) امتي حواع هل ظ وم هعل )شل يف نوح 51 هاعالل اهدا ل 0 ىصخ موكذ ي) ل 10 ا د ا ني[ تار لهنا ردع سنبل نايعسم ىولشس لاول اما ةكرطاب مخل لأ ا لوزير للسما ا عل اهم ا هرم 0 )شتم نا ملم ور أها طوس اي لشساب نموا موبي 1

 2-2000 يو ا بس ندا و تلاحم لا

 هيد ل ردود * ٍ
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 امك ْن ررا'ئتسؤا بش موحلاك داون بهذ مين ورم ل ةدوئيسم ذىيجص عطسو نذحلا
 اير زر وامم جرس يف ئمعلا دايو عاام بدل, ر وص مام سولو ابيع دك مع ال
 ناسا مرجو نطل درتيحسياع !ىبر ل ىسوح ان ىط (: ثايسل هلو ينعى انصر جعب
 ويرتور لعارا نطاملا ناسلوب ليو رجب ملام قطِش مدْوظلا نأ ١ علب سانص سزخالا و

 جلت 2مم السلم ص اللا ذاوبرطبب اجد ءرنص 2 او ومرطب ا نا١ اذكو اهن وك رع ركسوختب نظرنا
 ق4 اهلتصري هس ار ابلمل نس لك مليش ةبالل ص اخت قوس ذو امهر طيز ين نسا
 عزص 3م هد ابر الد ملم اسست نوكا يسون !مْرَِمَم ماظعل ارشيف دما نار ام امد رسبك

 طلب ييبواميب ى نسل و ص اضيلاربدا ب هن اهجربع نس ثرستك رمز يعم سو لغد قابلا
 زعىلل الضرال (يعرم ارا اميدع بحب ؤطو نص م ءاعط اذ ند ! مرح رض 3 راح د نب ماطعل 1
 اول الد مره حل باطص 2! فرب رس نزح نع طم نك انرسرا ضرب اع[ داند
 ركل معد نب ميبافلاؤمهدلونوبك د اربزؤص نسر زءزيرعولد ضئس ممول واباتم ل
 زعرملا امد ط سس و نا امرء اسس نم يل عضو رل )عند اسس اطر ل يا وعمل خانم ينم
 أ زباهرثك ءرمسم اى عانضرل رع نوح ب يل الع انراط عبد :نررحلا ب عضاد لا مولعم و
 احرق رى نكل ابل الع دسم انيال ل اىملائت خب دالد دئبد ناصع حان ةرو ايفا ابجي نم

 لّهار نائثإ يا عملا لها لاو امد ندع و ىاوبلا طقس نإب انء ابن حد .
 موئصو مل نسب فو برو لاه امناص اسمو ةعرلقملا ديد وم غيوم ا مْويهريا نإن دزؤل ار عل سن داع وار نص اقول | بج 2 نرمين ملط انيك دويل )نذل ندعم لاو يسعي |
 ملام ىكما نبا هد ايل ١ نإ صرحا 'ة ضم ابن داع نان ئكسلا ئيباابهحتدايلاب امي يو و نحل مههبصل اك و هب اعمل نم يف نإ ايام عمارركما نصح سيئا دس | نحادا ٠ .ىىللاو ةنداو ضيم | اهدوع' سرس ورواه ناث عود لاحد مدع ىلل يل يحين لن
 ضا[رّضول ( فسم مل سم رك ملا ود وع سلا نير شب قدا ترتسم اًيرو لو عييم نس عكتول و م ركاب كلا وتح ولادوسبوجد نب اذا رم ضاعن لص
 :نرلاوا درصلا نم مبدع ني ويلا حو ام طئميس الك ون درلمل عرب بح يداه دوعئالررطال ا
 نسر سربع خلاب ميكرلو ضرال!مانم عام عري اعلا ل اًماياسلا داك اريعنم طاح
 لاحد لوو دل او سوير |يوس بجبل نسب نارك ناجحلا يف د نص الع د يسوع خلا
 يرحل مره نول ل إو كاز ند يناجلا سرد اد نضصا ناز يي در) دز هبا و لود
 رووسردع عظم لام نر او + د برغل د اسم 3 ليظر في امل | توجقلااد حقو عئفلا ذا

 )رح نر رب هامكرل اهل تاذ ٠

/ 



 "30007 ب ظ 1
 ياما البامك عطتوا و نا عبابم دارج انيس امكئكلا مديل

 يم ورلا مياعت رب انحلا لاح | ن توك نال ةاراسملاا نسل يدع نص اسئ الم
 عيرصولا رداد "وا دارا منكن عطق هي انجلادعل ينابحلا عباضا نرش نامه ورئاتلل
 منولسل ا هي كلا ا مول بداح ماشا دن
 لش ءاض ل]ميدإ اًمسا+ نلف انإس نعا وو هن ادزا

 0 للماك | سب ا ماسيتس طب
 0 ئيحلا اش ناو نب رصا هب د رساهسريلع 5 1#

 ئالزحا ىف لكضم يي ليسفو ةاطس يملا ا مطؤو نبلا عيمج لسا معوا نال اب
 م نيشنتي 'نآوم ل :بحواعرو بون ىف 0 يبابحلاو مرل )حسم

 0 ساب ىلا ةدص ناجحا ىل اعداد ىرلا سحر د وه يع ولسه
 اندلخن وسمح ل ةدخأد نع يو تيبس مد همس اس اغا نبحلارها لاقنا ميرال
 (ايفتسالو اقص اهاوز سيشمل اب ظوتس هم ٌميرلا بحد نلحا ذ م ىلعابب

 لمالان ا لينال ا غلب امل صر اعنا نعد دو دلت حط سم هد راع دارس اف املا ابل ص دل

 دا ما ايح 11 باين دا يوكيلا ريع ىلع افملم نوكي نانسي نس ليش ير نقل ذأ نس
 : آ ١ 0 رحت نامل سرركملا ليام همت 2 ىيرلملا نعام طين مال او

 ار دا نفل )مل اح امر مولا مطو نب اي دس اليسا ل انححلا قرصدل ني + طوس د
ةدابرملا فوجب د نبجد مود وس 3رلَس هاببارمطئح نشرب دل 2

 "مف يدلل امنداطب 

 0 مروسك نرش روكرو ئىمواامربجلا ١ ,دارهد بل اعل ام عىرحرح

 "تاس َّى مسالم ص )يكمن اجلا يار قبرصد ٌتهزرملاكت
 3 لكي” ولو زامل تطول وتد ناو اميل ناك رد يك دو سال سب ةسمل ١م انامل ومرعسل

 نإ ملال نسملئد 3 اول اكن ال رس كذسن يك باس لله ويعد د ارسلك مطرد ردع
 نكي نك ةراتكرم تاه كلبطسم الس نالاطدبم امام 1 ا (
 مالا ال صاراؤب 1 ناكواو ست ترحيل اعد امرت مالس اعنا ناد دش أ دمتم
 يبس نجلا ف لس تاو عتس بسججام ليد "هورس مئءس د نود امو هو طاب نصت يف

 ١ىدؤرلا بعد نطابلا يفلسلا هم انلس علة نئررلا كورح مدعرص 2 1ْن ل ميلع
 ىتةرواملا مد حرص امره > قول ) بوجر صر دامو [ن كس لو رمل درس ةهئالبح وادا

 كيح حراما انام يعل نكد بام ) > يكدرربلا م دله مسك نكت لذ ىب) لا 2
 ىسح يرو 3 )لاك حس ارماشو 5 ناد ئيىلإإب ينولعما نام ولعمو رل يب يره جرح

 نامه قانا جسد ١ لامه ب وجوب ل قيد سره انه صار ١ بوجوب لا نم
 فؤيملاواممببب رمد يك و :بمعلاا يب ىل انو يد نيئروصصلا نيب انروركىب دانه تار
 2 انفلطم ميلع بح لا حدك نيل انمل )ودم ةاببلص ١2نإل اتنطمو املا ف رصف اًسن١
 تان مشجر وجب نيب عطمو | فرطره مرح لاؤت ل !كرصو :مالسلا بلائلا ند
 لولا 9 رخو ؤيد بيع حل امد الات كم هامل سؤملل محب ازمسل ف اجلا مع 9

 همي لاس مْناو هءىبع دو تويللّحا بيستو هيوم لبسص نكم ل اعئيأ

 .الصرار عانت انا ةاؤعرل منير يلو لا ب ضد حصول اذ نائبد يطمح لاما نكساد
 نجم
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 ىقرل زكري او ااا هيد ضد ةدارسلا كانط حل نيجي ناجحا ني دشن اان او ايمو مرعأ
 الابل اود اد لامر. ندير د بسلا باول, لعد نيِعالِر ياخ قرص نيمودوإ موت مئسز
 ةباسا ءوعد ن الك, لئد مطرب هنه رعد نر رح مرع لسمال) نالءرلير يفق ن ريحت بشعا ول
 رح اا يبس يب ابملا_معارو ثاحو عرب عطقولا ىكو رس اكريمل خبجب: كرمال ا انبال
 معررو نب نعد مهند يح لإ ارمأ ببسلائبعا |ومسد لامر ١ شعري و هب ارسل اع روم

 ضرير دلو مب ارسم ارا ئحس !لص للا نال كول يدر مصب سدد اف جب بل الك بج حي ارمس لوا ٠١
 مران لص اوه لا يد ارسملا) نالرخا سمس دوبحو مرت لو قل 3 ١نا عم رلكئئانانه

 كس 'ىتمتحم ئدبرلل ١ عطف ب اب نول رم ام.صوامو لعرب نرد امه يؤماوهام انصرايب
 كنايزواجلا] قولان و انضانوص :صم رس لكل د انمعرامدال تاثد ريو سدولف ,ليارسمم يف
 نرعصرر ماا اه ن الع لامر ال !ناكما عس للبر رسل !نعصل تر صر كم | ولاهي ال رعت
 دلو ةًراعو مي دىمعد هيلع يذم دوجد لاغحا ٍياثلا بجو و سوم ايبا ليبي لب ياهل ىلا
 حاشرول اىا,ل ام ند لست غيرنا )يعز و امييس زحاوملا ختر د نيبو توم جدواول و
 ,نرعب يف اجلا ىص شسدرا ثا كيلخد عرجل لد ريل جلال انو نحاد ُسراولع زب

 ىقرل ةداع لاهور ال اريد ن ان لاه رر د ١ مرعنكمأ نأ نحا مسبراوم نلد لامن ال |نشر

 نول ١لوطل لاّمحا برد ي) لاه دا !نكنا ناد دل ارى عمرهاطلا نآل مجرد اد حامد ) نب نم نلا
 ٌيدردقد سؤدجرلاد نيريبلا عطف يف رس اما نه نل اًنِعال 2لاامرد إل !نىد هنا ءيجأا نلح.
 مردو يتانظننحا اعاو يبدسر ال عدرا حلامعل | نحاخحلا عيم د خم ءئىادع انصدم ائيزننا اهني ال ونا
 رمااكفلا و ناش اب ورب احل ورم كرو ررك يف اهل ١ نو ررص د ميم رص انا ١ لرد
 لاه الا عؤمو يت را رسلا عّرحو ياعي انثلبد يئس عم 2 ىلع انقسم مداسا 2نيرروكدملا
 عمد واع ام انن١ م دعو ئيئبدل ١ بجوم عدو اح اميمتانند اد لولا بر ابحعوسلا) سليم
 ل يدان دل معدرل حاصرخحو تبول خرم ى يلعن نيد !لدل ايم 3 مدر نوملا بح الص
 تيرم انوع سل قمملا حرجملا م ب ارسل حلالا اعاد عؤيج ىعد ل توما :يحالصممعد
 يذئلارصاصو الل نارسم احلأ 2 ئئردبسمملا نيب ىلا عتاغداف معد واع نش ملا نهد
 نيعلاء د نل) أش سامر كح دلك اولعع اد ولد اجي نمي )ورد ىلولأ و دب دابح يك نع
 دارلا ناب درب اعظم ل اثر ب وحورو نبع الب موت يعد بسس امملاد وذ يعم 3 ناب انه
 نيل ايفر راما مطوم لبرإ ند ةداع بينت ن ايم ولا ربل ١ ابوسا [ئ ومرع رن اكن الاد
 2 عض دك جنكل انط اد انمار قس د اره اظ م حفني لد م حسدولا نا مولعد و هلوطو
 مدكيركو د رماه ف ايب لذ نبي سحد ىل نذ يهل تبجوتد لوط عمر رعد ند نأ رصم
 اد اعل اوان اه ١ لاه )ىت نص دّرعم لذ هنا نم هان ص انيمي الب ينصر ل اهرب ال ) ناكه)
 ناجانهد ئبمود وا موي لبعد نيديجد) ني لد عم ايف معنصد اعد امري ملئت ليمل بد

 2 ةٍد اع نيهن نمل! كل ذ لارا الد امو ظنت نح اجل خفر يرش عيفو لم يبس سعوعد ول هد ,نساث روص نيزئيض وم او مو ميد لحام نمْرت ه١ و يصب تكرم ول يد اع
 تن دانا د لامزدالا مدرع البال نيينيح جيجل اويل جوسح اذ نجي سمت نسل د
 متلك ب ل١ ل اه نر ال )ند نج احلا عمد و ئينحتولار ران رار لن ناسا مل
 نلعد برع م يك اع تامل اج هداني بحبب دل سشسر) نع سل جاتا مسح نذل
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 ملاصرلحنال باجي ول هل دج هيج نش ام شرا داراف مسا حمد أود وبر و رجواع جيرابلا
 نيدو شا مز يط ماع تلاثو ليح جكوتشمملا م هوس عاصر هلو نبع خي نذل

 00 ل ردت نم يد الذ دام مع مع يلا زلال رهف يابا حب (حا مدعم ممالك
 ١ رد اف نمير نع نمل خد هدانا :.نسملا نلاحد تل ال ١ طؤمسسد اذا هلْ سبح د
 1 ١ روج مار ملك قتلا انكزسور) ث "العا يسكجل ابد اارع ح اشمر ل ناكد اذ ضعرول د

 / رجاىلا عد رل ثلا او ليم نسعلا ل ند لعد حداشملا ل ضو رو الخ خلص درلا يف تدون )و

 000 ياكل انابزرولا روب نجاحلا غمر هل نع ف عم رنيم عقرلا لثلف نام ليال ! نحن
 1 قكئسس ف هج ٠ لاهود 2 نبعد دل قمل ةرص ليش رنيم ل 2ث لصاحلاوا خيرا لع

 عندم هل اه رالل رح ايل سشنلا يوم امد نم ف برد 000 هميردقسسودئملا)
 ا : هكر ىل لكل م ىننواع احاوسامد دوف شم اود ارسلال ىتح2 لك مر ابدعيرعلا
 001 تاو لل نون | هل قس ريلاراس اكدوا ثراوزكل تيئبرص اصدنم قاملشحا و

 0 موا ئبرز نإ مهجر يدكر هن نايس كبروااوسلاملا مادأ تسكب بيكن وا نص ومب
 ,نمرلا ث راو ناربو نزهرسم ذ تراوذ نيخع م امول او:قمعحلا 3 نحول اكسيلس مما
 اد هتيرولا نرد م امداد قلع لشق نا يبرطلا طاف ابو )تتر طوخ يق ولن ةدرل الول

 ّآ ”لكل دزك وش موب ودا لبتضام ودع رباك فسحلاواع كي درب الك ملك مدع بح
 باعلاع عدرل هر 3 :صاخز بتاعنا لو مهعنو معن طظارسس من ) هب حره سا مل ثراو
 ثول ال يملا و يتسلل ن3 تيسل)ن ود بئسسل ع2 1 ير

 خلع ااده/ مج د دكرجبد "ل اكو ون داو كومعحويلا مب اَعامح
 نوما ناكر ام يبدا ماجا فد بم هريعايلسس اب لسعيعلو شلل تمارا

 ”دبرل اواعيرمعلا صاخب اياتلشم مدلل د يدا ارجع ن يرحلا فول اح نونملل بجانحن 2
 انيس ىلظاسترئ) غرد اذ دوبل د ١ نوبلا فالئك رمال" رائم مل ني يبمعلان ود
 ابوجو سبب د ماةالطا ء انضم ١ ام بس ناو ىيعم نمر اه 21 ذ[تعم درب ال

 - نلطبوع ىدود ريع نم هل اتوا قسم اروصحيلا اح ربعوا سهوا عنو اجلا اى ال )
 5 قلاع ماا سدح نم نباعا 2 رن يي سمر نع عم نول اطبع بي انع سوصح 3 دي د

 بريش 3ل نك ىلاال راعوعإت جامع لويغل وناعر اهف ماسلا ربط

 000 انلكمس مام ١ ملت تو مدام قلرطلا عطاق رع ملحم 2 ىلا ومس
 اهاحا عينج كيل سس )سه مل توسع 5 . دع تدع اخلا نئمنوملا دؤملا | سس ى١

 ناعاوا دوران ال مثنموارب ا ط 5201 ن نم ب :) ور عطتؤئعرا ملتح ع

 ولكن د ئف اب اك ئيزغت نير طوخد نم يف 2ئنوجدلا مد حرص اك مع اهكجا راح
 واوا ل هيمكح تش 89 ديد + ١ طع 2 مودعن ن ليج بع نه

 كتبحزح نع ميبب امإغك ملاح ايلا بحي معرف يرد ىممس ا (1لكل اق ضقمسسسم
 ١ طئاحائ او ئدسا اناهئ ينس ل ل يبن ابوس هل د! نب نه ن ار ومس مل

 0 ئّمْد لبر ئو حاكمل ١ عئاضمل ٠
 0 يياحلا بان ىلضعول روث نحو كن )ام 0 يجن ١ع ئيبمد
 : 9 00 يف ىمسستتملا 000 نذدل)
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 اعل !اياخ.ب عوحازلا ل قمن نابانل نم دمنا اهكاثا لسانا فويس ول عراندل ميلععن لوو
 ردج عجب ؤتاةارملا شناكناو عْرواؤا بيئسسمب 3 نظبحامص وي هاربا مرح يسكن يسال ازع
 خد هرلارصا تاك ندرمكول | داما نحو نيلهانملا نب لحد اما ائيال اه دب ال ليك
 الحار | ىنولو نشتابلا يبث نبعارعثدد انل ثحرحرلو ضئعلا و هدمال ! يوشع و
 ل اتحمل نال ءرذع نم صو 2 مح ار يول اف ةددابملا مزح املاع دلع يطل اير
 ذر امملا مشكل بحول امك امج لسنب ل هل كنس ادو١ ام نجر اح ةزرد املا نم مع ملاح حو وحد
 مزمل ذاائذ) 'ركدركذ اذ ند امللو ملم ن كءاسمل ال رك ر ولد علا "وح هل نع يبنج ١ ر داب ول و
 كيلا ررلا ا دنليت ند مرام اويج دولا نامل و ولا طسسمت لصد دؤعلا دو امملا

 َ يلاجلا مك نوب دل "ررولا نجا دج مل ولو يبدج ول اك رن ح ارو امبير د ابملا نالوئسملا
 | "بر رومي دس مسد لولع رس نم داررام رو ابم اواع ئ احلا ُثراولو انها'ركذ ىبنجال اند

 ْ ريعلارصد سم دلاوح زئغترلا نبا لاك تاع ارجل ن١ دك ىئبابحلا ءلتمبه اوس اددد اسس دل
 نادرحرح و حوجرم يع عبد ئباجحلا لكن ب يلع هل اهءاصاند نك هطّومسزر صد ىلا فاسو
 دد امملاوعل وف ىف 9انٌّرمَم نبجد و لب الا تمرعا نا ام ياعلر موا نيرورل اع ف ص انسلا
 | عيال واع دورا عرج عجر ابكلام حا سردو ئدئاول اًتلكدل ىفىقمسنا رن اهو ئح بحاص بال
 ا لبس امو ب رإإ بج و واب نركدولوا دسم انوسسلا ى الك“ د ىعدمرجع انراب د د د
 | ودع نجنداررلردومك يعذر د اين 9 مرج ريكا يق كسا ونالرص الا ميلعر يطال
 لبمتولا نا لايام ىرطخ لش ال جل نجل نا ىجسسل عل انين وب مل نا نص انخيلا ممول مترمع

 لح ببكولا الع نحسملا غياعل رن عج اود م دبجل سقس جر دل لكيم مل بد الصح ابحر رولا عد لش ول
 0 دمت هدانا اههدحاوا اينما ) نام نابع يع ماحكح ةريلعا د نال ارص اعف الليد و
 ١ سواري طرا دحف ىتسمل الو الحلا زى رَسل د يس يا دن وم اك حك لوويعل انواع نو

 ا دددخ اماما وس لدتا يذلا بيانو مأسال ) نذانول] اهدعو اري “و ىلع(
 ظ ” .لصانملا ىكحسملا بلكواعئو نمل امم نان اد د 2! ئحف الك ىلا حدر يوحى سد ييبال
 ا عرطبخل لل د اجد امقيملا حامي لو نحسملاو كن ا نا نتي نيلرع عب مل هس الار ويصح
 1 ملبس 1 اواني دأ) لان ورث هم نيدو مطد ىشسارياعل ) ى ليج ل تسلا حاحاو
 ارحل ف لش امل او يسسلا ين ان ودل ارعجنعب 2 دو جا ط صاد مر ابل! مار نحيل اعد يفق
 | ١ مياس نعجن أ اكسو مالسا اررع با تح ام يني ال تير رسما وا لرصملا يسملاو
 || ند اوونرتعاو ماعد !اعئاسال رع ركدامراع يوب اسس ابر وحسم ل "ونيس | ن 9

 ّ نيس اود يبصرو ورح ) دقو هس معد بلط ىسمغا ق ىئركسمملا نم لصق 3 مامرلا
 نس نسوي هدول ماصوأ | ىئيكومواجاشباو) ترش !نيسنأ 3 نب! سال اسس انمياعإ
 ا صرحو ا, زقد انيس ايد دول أول نحمر نمد ركرسيم دلال اريدد كعب مدلبالا يدم
 ا لسيف حشد نعمل م دا هارماو ضيسك حدا اياعام١ كن داير جم دل ) لبامد ثرخ
 َ لاول لبست لاب عرضابو بثرلل ) تع يف درس ا هبال اد) ءزن سس ) نجد رول )ينو هر وخد
 ْ سيئا انا اجر انولو مد نيد البل ىايجل امدع ث روك لن ) نبال مال سريع سادام

 | ةييجاناظ سنس باريت اها ةبدئدد الع ووسع يبو ييلشسا نول بع لش نم
 ا داشملا عطذ مام دا نواب) نجا فل نمد رق ىب الو مالد دا معدوي نئمنال دابا عليل يفا نبحا ُ
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 ايعاعرتع باس انور بوصق دعالل نو ١ن أت 20001 يارا اريحا
 0 تلعن اك كما 3ث اطحا نايا و وييِلَعا ملعب ملو نيروبل نزع والا ثوب ال داما

 0 1 ب لومل رجل ل دس رانم ةضرعولا نطو عوج وسب داحنال مل رع رودع ىب اههرنكو امسار
 ١ كحد اى ةرجا_ نؤسملاوو مطسو برو ناك كم لول اما نبرَّجد مزعل طحا ونا ندحاذا
 اقل هالك ىؤاصوا بلغاب نس د رب وغدد دحد دوم نينس لا عب نبوعت هرهد حلاصملا موسم رب م
 00 أوامع ىسطا م ٌنصرصا انا ل امنا م هدا وحورسد ١نح اوس اهويعوا ىسعاواعرسوم لا
 ا ايعونولان عا لاملا يبحر وسد و ارسعم ناكولو ها دارت يح لروم
 2 ذيع 2 رولا ىلح اههلس د ترظد سمن جوكر نيكل قاجحاواعجاول ١ مس ا اع ياّشلاو
 ا 00 ةداجد !مْنلّيو تائلثملا دكر ص ئالثول ديد !بحرم نالزكما نارؤعا |

 ْ ا نمح رد :سعؤلاال نكس لارا وبلا اجلا ناد مخل
 ” ح  رح نيإسملا سام نس انوا جزتكد مدنا راق ريعبال مرجلا نأ
 افا 0 د ضل ناو وما ل دوجلا درحلا قارن وهرك بول ) سو نمسا وك ف
 ريماس عرس ) نحر نب انعم اوعى دال وحارب ينام ردنا ترمح سوه ى'نوسلا عطق هر
 ثرح ناوانر نمول دم احلا وبلوىلطسد لو لحح اننآ ,بلع يجن طر اب رج د دع و

 يللا ٌئدحدض نول ادلحو تارططلا و سلسل ١ صاّصق 3 ابردعدورلا ءجؤر رود
 |[ ضربني ئكيتسيل د ابل الع هدر رد بج دا دلولا نذل دول شكل ئيباموه هرشرلا و, ا
 ىبلازع لوي م زسبلا و نبجد مد مع اصر) نم عيد الا سس ) ناف دل رن اينح انبدل لك [ يسرك
 - شرملا عصا نيلوخل م ماطنق عدس و! انس الا حوبالو مرح 3 ابسررحا مالا بج
 نياطادا يوب "ا قمل الور ) مولعمو يب داعي لع ه3 ابل ج طحاول و ضرب ل! وامرع
 نسف لقد رحابة اثأ عون نمي ! نحإق كلذ ل د بابل لوا سدا مورس اك جد لشع ناز انبع مدانئزسسأ دوجو لسع :ىدصسملا لت ول وب امتناع
 وب انا جى انؤنورفن و لف اد وجو عاسرل) كر مانع يلاا نط محرر لب يع
 هابل نيل جدرسملا م مدع لص لال اقف اطلاع لنجل عمهم البو دبع ل ثيحامؤيعب لد تع
 4 يولع "نطو ىلاررعلا امر رعد ارك نك سلام قع 3 5 'سا /”ناكالاو كن د كدا كرح
 أ ا 1 لاصافالا داود حيال نا هر لد نود بسس عدرا عاطسا١ يلا الامحلا ىوبرظ

 0 ثاىهل
 نمو زدر مدع ناعإ اان دلل ارإ تول د ص ارش( يضر يدوب تاكا كلُ
 ل كرركما نا لاب اه ارئغع لام ورعص ملثم 'سه 2 ن علال 'رك دو رياعلاب ط وسم رول او هدد رن ارفع ن4 هل جدال جلاب اههعمامدل) رداع اع خرم تبجد اسم
 1 6 جو عب وتعد ار ىركم نؤكد ننج دا ل يدع د) ف مسك د نتي ساق سوا زعنيؤب لد ةدايزل١ ولم سيب مىِسس وا وب حامجبا للهّسمع ىرط مدت دل مص
 اشجع 4 ب ىمسلا و١ لورىلال نا يبايا ماس نارعسا ولكم اًمل)و بّرعوا جماع

 معل يزعم اهلل ىلا يدرس مول مخدر ناهز ) ر صرخ ناك ئرح غروب 2 الد ذ
 ولا ١ و مسملا و ب نك ١اميلعلادل اوئتَسسلل عرلا ل ريفا ىذ دو الف ل ينيح

 نمل انطول نرئوبحرئكمامإ نش يبل ل ايزعلا ب اول و ىذ د ىومس اب صوص
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 هاج اننا ناحهسكع دانا ون و بزعلل ل ارح املا يلو سعلا مل غنصشل الا رع باتلا عرفو

 مسؤل املك ان تس اكد ) اص/ تاه ناو ريع عواضنا بحي ملام انو ئ امرت ةلسيع مهرب شهد تاليدح مم

 ل مما ل ميدعرانل !زكت وزن اهيل ابار نيرصالا جداياعر وال اكن اني اير مس
 ". رالئالا عيت ضو لوا اربح دك ناو ريكس نكهشيل علب بويا لع انج ذك و ئد 'ىك
 ليت ملام هد رن ركم برع يعيب هرمسمر مع يسيسنت_يمبل دأ لاك امر لشملا ناكر طلو
 يدا ان, اب ملم نانو طاب ] مدع درس ردع رتوحلو ابا ا نحا ايوتيم ديزعسنيسلو يلب
 مح ا دكر انام تنس نائ ىقدالا لذ نيس ,لدع د نيبو ١ جر ىف سول إن لكك

 نسبسلا يد بوس مر لك اهدويوابلاع لموت رؤصل ]وأ د نام سرح هرجدالوبوا
 | ةشخارم سدا طاردلا ف داموا لنك اد اموجبرمحلا ياثلاو جلس املار عمل يمال |
 | . اطالجريسسلا ئبكيبد مل كيافالث لد بدن لثاملا لوصح مرجد درو ايلتس سووا رئي بع
 ا رطب احواش م دز اخ مجسم اكرتك دول دامإ سنع املشن يت بلحم حمابحول ايدل لسا ايد
 لسجل )عيب ابرممخ نكي ماسوب لدم ى هل مسا لسع ول لحملو ء لعد نه خد رلا نبال انهلح
 مكب ع وع ول د اوجد ,رجد نيدأت رد رس عجدرت رارج اطامر>وا اسدئدم ام عرجواولو
 كوي ىدحرسدلا لد نم ندا ببمعر رلت هبرص» رع جدوص وا مص دم لس ران ىف قلاوا
 ا ل رلئاجلا نذ دم علارعد عربعم ىزيطبلا مروصد فسسل أ ل م قد هب شمام تيس
 ا ةدابزلا نيرو اون نعول بص و لمس 3 اب بجرم جد رل! يب سهلا بل لسمح
 آ برطرزا» ىبسىلا لمنع ل رع نمو مطعملا نع مام القد و بطاح ال اك يسن او
 ْ : عطمأ يرسس حطم ول و يحواو جرس مي 3 ئابلا نحب مناد كل ذ ىلع معلا هدا

 ظ اًسناووكر مدل أ م ولت ممل ابدط حاشا ملو ربلع نإ مواس مست د >ل ىنلذ
 ا معرس د رون لابمإلا بلاط طوول ١ يان سلو نامل وامل مير ارسل ) عطل بحت لي
 ا سيطر سلا قو اهيمرعحم ليطا علم يلع يلإوين) ر اجرُهب نمر ردع ئدحلاة انج
 ١ لوتؤوهلئاملاروئدل نيَورمزحلا» نرص عرسك ا :نياتع تامول و ومغلاو )كيرلا

 هلا اف يعمد الس دداجا كد ح وجم واع وبجد زون ىبظب ع
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 0 دلماهلا جيلا لد ايباموي انيسدا هل ىن حاف ىنعن ان هسرومرشمتب زخح أ ميلواخ
 ن اىول و ميدل! ى معد مل ئئس'وَنب انسل | ةارملا ةَروصْعم انىراناتبدلا تويسسانااده
 ل ىد من اوسمل انئاه نا و نك عطذ مر الر وسر ص اضاف عطف نه ةبارسل اد ن اج
 نال ايما ياعيال ومي اوسسلا)و عطرل ام يتامت) نرد ميطع ىن ملا ىبسس ء١ اهم بببلا يف
 تومرنح ان ناو اندسس ل اف قلك نوكت نا بحد احلا ف خس امل اك سن اكاد ب ارسل
 بمكب نااجلا مكون ايف رياح يلا ودا يا لالش ب لوسمل انى اجلا ثوم ىع مبدع يببجما
 يدعو يذلا دوب اميل! ئمسم 2 ةئم»ن ل ص ل | حصاد ظنن امي هلا ثوئسس) نان ىلا
 الو لرد اتحا ثلصحو ري ىِزد بارسرم نام يالا نو هليثس 3 يقاماد عررصو صدرا
 نار لكم رح# نري نتعاسم ل اذ ول وامن جرشم هيتس ىو نيدب عطقين هنو ) نراك
 ١ نضسلا اعط ان اب أ نكت ١ [ببجد جرح اد دوم ابوظف ل كيم يا تجرح انلوم

 :الدز لما ابان و مم جارح 2 !ل شت ونس رح رد و اراب هن دل 3 ماراسيسل . . ١١

 او يانج نان حا داحا وجا تن حئاتلا اق وزوتدد يدنا صانت يد نمل اك
 انبلعرل طرل_تلوُن دل اهررري مل جازحال اهبل ا دا نووربحلا ئكسسل اها ايد ةمسجدد
 1 ,رم نلدلاو عام صقل لع نارود مجازحاب مم ع الم ىدصل اوان ستحل جرجا هاون عطاتلا١ ناكر )اه د ضس_طووس رجبوعد ركل الحلا ن3 هرامببار سب ل مح اب 3 !عرم نيلز امد

 اضازا نينظد سملا نع اسرع جارحالا لاح لح اهطمروب جرت لات نأ 2نييدا

 7-0-1 مهر اقولإ نك انئرن ةندكراض انزع امرا عابجوس طررسسمل
 ار !ندرع عطا ل 2 2 يي 2ظ01115 ويح 48 50 5 ئإ 07 0

 ا عطانا دل ١ نمل اص امشي ىلا و حاب ون !تسسظو) ىلا انشوا ى نجف نأ!
 / اليل عَّراسل ل امردا ىلا ةبوصلا و منليروعنرد اكاصوعاص نحارااهاوح)

 اخ

 ر اًسلل اين ترس اد ّن ايصاسا حلب اهطد نال ص اشيا ١ ابمموص 3!لد امر

 . نقرع ملا 1ص ؤب اطبالون اب نسعملاواع صائوملا عبد ف لعخا يلع نيرا نطلا قوجب نكد

 نل) لامد نيىلا اًبنسظم ىساترسكو مىصو) ءاو) مب نس د جوخلا . كقول نكو+ كنت 3 نبا ندعو )ل ص كوبر ربسحلا يلا بلا نظل ! يق حبيب نكت نا
 رجعد يعل اصاصو يسد نزيد حو يد 2لا ابا جرع اضع الذيذ نيمصلا امْسَط اًضنا
 بحد سد دل ىئوكت ا نيت ناكد) كو ابيل جرحا هل يمد مملعملا نفض حسام جيجل لافود مها نيهلاص اد طدمسن اضيع اه لحاد) اه١ نجا ْنظوا اهبح اممم نل نعطت اهز دا لذ ئئسهد وا ينبع ل1/)ر اسيدلا انا ىدعوا اهحاباون ١ تين عطامل الاى ن١

 | عر لا خفت سن حوم هوما نيو وخلا بجرم لكس ملام ىددانسنلا نب دتبجد
 ز نب مسصاشو ار اولا يرنرصو نيج وتل | اهريعو ارش يبن ومعلاى علا

 0 ربل هاو يوهم ةنيبحا كوع اهي ووعبد ىف
 6 رند 4 () بد اج بع نسراد سشلا قب دل او عينك ازمجت ئئابملا نود قبح

 ئارجلاناب در ند نك ىيملو ةارما يدنا !اموئتب ةارلأ مزن 1و ردع نيحاسل باني
 نالطانكل دل ئبب ملم ل ئتمملا ميدو بجارلا ن اهع مان دل ىلقمل كلذ يف

 ذي لافي كا

 ا 0 5 5
 0 5 1 ١

 5 كما غيب 5 5 ِ دعا ةييدوويساب نيس 5 كام ًآ
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 ١ كيرلا رع هدول رن) يمل اثر ىزلا محلا ويلعٌس َرمملانلثذ ١ نق "نسما هب نيت بع
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 ظ هيل )حا ناكم لبس ا ىنند ايدك اك اع بج ذاملدؤهل١ناب لولا ههصْؤ نكد ةرب اذ
 ١ مو دس بوح ليبُسلا م ايت نار ندد ال كذام سلع نط الواعد نعل بد لعل

 ْ ولصا لزمن هدار موه ا مربع اههرحأ ربجرم ل يو دال تع ومصالا تمرح ْ

 بحمل دب وامس نيعم يا نص يفكر خُشسملا_وئاوص بجاونا نا قرص اطلاعي د
 د2 دو !يْخس ردد داّيب نااماد يدر ناام١ نيرظرل اجو يضم ل شقه يوسىحعلا
 ميدل يئن حر بشو !١ لحدا ئسب طوير ىلا لب بام ىمسن ) رل اهو ١ بره نرهز كد فرم اك
 مر رسما لح ئت ا عر اهكل | 2ني شمل ) بجي كل لوو ايم د ملسملاوا هيلو ىل اولا ليتم ون يك

 ابنضدوا مدل او اح ترطو! رع يد ؤهلا نع ومع نيس ئ غب يل ولأ نيل نما ا فاعو
 ظ بركس ما حالو رن ع ومعمل هر ردع لاك هرم ىتسم ور دل ناجل ىنجر ىلا هلع
 ْ ردك ع طعس يلاجلا انجعا ضوعد نحجياورعول ) نل دول | ينتعم رعل ئءئئابلا ىدص روب ىمعلا
 اضعو ايكءئم وب مطل تالذلا عدو ميلك نا نُح بوسه اصل ئبلطت 20م جد قيلطت نا
 نيج نعاصوعدي ىلا نحيا هل لاك كم مس ايدو لى ال امد وب مطرد ورعل | عب
 لود اولعو انه ئظن فإن رم اق! ىمع نحل العدو دول! ظدس انكاسو داع نجا
 بمملاو طوق نت اهر اذا ةوِّب دلل ضزيرب ملودورل١نعوتعلا ىفطاول رهطالا
 عاشاو لاحد هلم اماد مد ىعم تايثدا دل ان طائس !ىمعل ! داحس /لثسل) نذل بو

/ 

 ا رينعاصرايز> 2 بؤك كرجدر ف )واع نوب احر احا نامارريعئمخل اواع لوب يلا

 ْ ولو
 و

 عيبل ايما نحر ا طّ صحو هل اوانرللا] رد ابل ةسْوْسَب ابيع وتم ٠
 | اهور انجيل نا دؤيبرلا ص ئيئابن ) مصح بحد ورز صحن طرس ئلطا دزيييسمللا صحن ئع

 | لول اري ر حا لئتدك املا توسر نيد رو ود لص 3| لت ١و ملص ح طيعسملا ند
 ١ دام جلا يدعم يبس ملئ عل !ريودول دوي رب ابر حوحو ) نحرعوا دقعلا نعي حد
 ١ لوز اواعو ثرومعل !عروح ىت ىرل ىرل ١ عيت لوالاو هل دب ابل بت نصين دجدو١ لو
 2 ىيعلارلو مددعل اكى عل دون تكسر سا امعيمكرن 3 ال مد للا نعىنعوا انعنا
 دار انحاولد مدك عدرا ا ودعل امد ل وحن ال اريل ئحارراو كد دؤملا نع
 تكول نيل وا يعّرطلا لل د تب ىلا يسحر هعوا ع يعول ندطم ثبحد بدلا أم
 ِْ امحاصابعا صا عاود ال نبني تاو ف او دو ١ طرسو كلذ ين اجحلا لس نا ةييدلا نصا
 ! لح ررت ناحل ندل رس ام صوعو بى واصل اكسل در د امل سص ل ] و د يعل اري نسب ال 2
 ا يارا نينولا لسمو سنت سا جلع يسم و منع اب رم اّنلاد م ىملاو
 ا ١ دالانيوئئْوم عوض وب ول امه نوحا اميحد) ن١ ناغنعومع كويدلا ٌنراديلئل واع
 كلش ةيرل) ىلع دع اضع ن اى طذارص ءانيعد ملا انسجو ناب ف اواسرعل] ىد
 بك لزلا بص ملا لاما نارا ع كنار نول رنا نم قبسس ام يىئانلطا ناو عك

 خد ارسل اد يدعوا ونا رليصم وْ اسمك 3) لوب 3ةوسلئلاو للام بحور مل يلا ذا

 يلع بع يرد عم دره اظرع و ب سسك 2 ) نيبسح ورلكتل خيب لل ىلع معلا همز
 5 1 رت بكد رأ ود وو !:ياَعْد الامان ١

 2 1 < 4 : م 1 وغ اهرذع يب دل | نعوا ئىرط م ؤمعل ا موسم روكا يجب

 ”ةرويملاو ©
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 0 6-0 ا * :؛| |؛ ' ادع
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 2 سا وحدا نجد مل نص لبسل د قس ىو مطرلارسيمل ( ناو ميسر )و وم نعومك طرد ةبزلو قيقا 5 جناب 1 ل ا

 ظائسناو ١ ارا ظاول يرجو! يله الخف و نم نس لاو طوس تدارا) راجاما رتل ند سر ول جزحنا م جعذلالع بوصه لكن اهل بصوت الخ هنح

 مر ولان اعاببم مد ام)هل ردعولا ناب دييد لج اّنلل :رصولا ىالخ اين رولا نم هرابرع 3 خص دوعؤبتد ارو اياحو يعده تلا يدم اهريلع يابه يلح نم عاورا مام هارب 3 ١ زىيمد وزد جوس زر رل اى سبحنال ىصحلا ند“ ضنا قوات ئي وو نير بح سجن عئاول ١ تملاب بمب امن سما نب ىلا بجاون ال / 0 اي9الاحررجاوب لملا خنوصحلا نعانحاب 3 اريح يقاوعاس اع) يرحل وزحاد

 ا ادوصد هيرش لص ب نساون 3 ن ريم مومغ ئن ندد تاوديارسملل مل نلا م انك ىلإ ىنصعل )ىسرأ ىلكتد . و
 0_0 1 نار رايق نصر سو انا نم ريحاحد مب انجحلا رح سر اب هل نبصو اكابر حد انوه واثر يا ناز ضرما طرب يع نانحد ود صو برس يرجاذ١ بجي معا 3 ' عراب نداينل ١ تطّرس انوهُْن دجعاملاةبانجلا نع مون ىف

 نر هدرا 0

 م -_ سس 5-1
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 هن ةلطإاب ثرحعامل ررعؤد دامو لو انتم ةد قحوع ور اء حج بجو م نع يعع انع)
72 

 د للا نا رظل داوطط لس مضمعل ابريلعا )اما اهليسم نيو نر رب نبع سل تحير هام
 | >5 | ه>نساراسعا ل متعور يحرمك فخ تردد ئيلعدا ند ىينحا ناك نطل ١ انعرياحل اذ

 ظ :ررلل مرائعل ادسكوا اا زن ١ يح 31 دريل اعراع) من
 ١ د 7 عر 5 أذدابخ همالعا نم لكوملا نكت

 وينمو ) عدن حر ود قمع ل قدر ول | لب اقم نما اهثرل واع مي انبمل خم يق ذل كول نع يعم ل
 ٌاررعلاو ع ئيرلا سلكت مبزك | كنف
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 ل
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 دوما دول !طيؤدسو 5 راح يح زيلع علمعل | زاج املكذ | دوصرم ضرع نال

 عسا دينا ترنجل رتل شر 00

 ١ ضار حا هعوي انجاب بحاول كالا رعد ةيدعمج تناب نل) تسي
 | خبرلا م حت دو هو دولاب َع ةدوح امرهد نيىملكلا احترم نفوعاص راهو انءؤد اهحد١

 هنا بود اظحانوم لفوز جد ) لم ايزجزص هلا دايد ودي دا لثسسلا ير وأن ايد

 | ذا نينجلاربع مومصوماركنلا يسم لا | لك ىلا ننعم ي نمل ارجو هي دد زسموع
 ىغ لاو قنفرل !ه١ نلولازك لش انا ماومعل انج وااوساع اجامىل تاهرحرسردص
 اهترح كلن نذل علا زبد ئالجك لبانغرل اه نرَسْحال ميد ارح مياس فايس نينجلاو ةءارملا و
 اعذب :ى مورد ٌفرل!نواسلاول او وت بدك ٌس نابع 9 سس مد ميرا ترسلاعب / سنك ا عر اكل

 ررط عئاضد ةالص كر ان و نصتع نا نر ريما اها واموه لَو بس اًمباممنابع الاد ثطرص
 لا رتا بح انافملولو اًمراكمو) لش يعل اننلئاقلا ناكا نأ اماد مر يي دالك ليباصد
 :ررخارداتم سجال افر تمل أر يعل كردمم نمل ١ معد اضرعسر ا ياي اك“ جي دلاد ناعم
 ىلنوند اكل بيب ليسن او يس هدنااعتيب الئ يملا سل اما يرمال الم) نس نر اديان
 امبوسرمو مكر جج نور حان و مهح ن قيال ماسصا نع مسالن يا نملا قيل كلم
 رطلغم ب لل ند ينمزئلاول اماحو !اندابرسكت جز ن ل خنوجن راو ةاكنل ف

 نجا ن وك عب ل 2 :لجومال لاحو ملف اغ ند د ناجحا ىان/وك يحيي ووحولاا نصح

 كوبل تاسانل د ضائع تنب ند. ع لولا ىف سم درا ماضل
 دلائل نق عا يشع 3 ىرزك ٌتاًَنَحَو ابا م اممهررسشر مو ىل نك نوم اوس 3ندرتع
 مازرج | نول” عرج هوّدح ل ورسعو ٌؤُرصر لا ل صءدافا اك ُتاندلا عازجلاد ترحب
 جالا نام شان 9اد دوبل اربع نفط اوى لا دانبايص !نسرحا هب لس انيح_ ذل
 انوا سيخ دج مجروا ونالت نرد نهد ن اهيرح هع يملا عرب دول روك ل ام[ ضرس
 مخ لئنملادا لئاتل نيكد اح انورح دا اسصولو 1 ”ملئاعل ا ىلع انرركد

 دو مرحلأ برص ,يرم مولتن وسلك ئالئع حرا تاهو دص ح هرج ارره جرح ناو كغ

 ل لحلا# مزاعجد يمر ولو ص هزلا مالكم اجرح م هدركذ امهلكانه قايد مّن
 رند طلطرحلا يعي عمد قديم انانساوخل ادا مرحلا3 رمح وو ريلع
 دريد طربىدلا يسم نال لاب 3 يديم نحو معد ىل يملا ول اًفاكريرم يف نل السب
 لاف عا نالت هابل يك : لو مرحلا لوحةره كمن بغوم يلا نمل ايد ابو
 ريس أ لشم وأ ىلع سك واع راس اسوا ا: "ع م ناد مظلعم
 ره لا داعب عشت عتمة اواع ىُىاقلا ريخا يدون عرمتعلا ىذا مرجلا
 1 ١ مايل نارصاظلا وليد انك سلا لون باراعتساا نيا وصح

 طظرغارم منال د املصع) مال ايدج ايفل اندل اريك حس مرجحل ابو لابهىبهحو ىمءسلل 3
 راب ران سيل بج و سيلب اج عرعر نجملا مرح لا طب ه) ندا لمد
 000 د اطال رو للاكل ا ١ ند سوئيوسل) نيرسش ناك ن )و نانيمر
 ريم ل انناج مارجلا| سوئسل) نك نع نانولاسما هز ىواببب) مرح صوخ يل طلاو كسسا
 0 : نيد نا د ند اهبل املا ل1 'ةمرح يسب نب 00 رسلان لم

 رولا ْ ظ
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 اناكااوسم ع١ دراعة نصر اكسو مرحن ال مارح ل مرححلابالاو سوح يربو جمسن دوبيلا
 نللا عيتذامو عييص شب اجا فيما عا ةنيدرملا مرح كح مرج الو اهضرحا ما نيبسردم
 ب هيولذ ل م نجد ترم الظُد زابحالا نا لاقو نياعر )سم حبس ف باوصلاوص اهرع ف
 ظ محيلا ةمرحوطعل َدَيِلْسُم نواوم اروحرأ ذام © لص ا نىابا س ابسوص
 1 : نسكم ره اربع حر هذ ميلانو مرحاصحرا عانجرب مهلا مكرا |يءبد جرو دنف دروام

 سرحلا نوكت نأ بدالد طمع تن نكرملا اليل | ف لوملاد لير رن !لصاخحلا دريعلا نا وحلا
 ميرا و هذيك ح م هب اطرح وز ما يضر وعكس د ع انجرلا نه حارصي ريع نباؤتع جرجا وجرل ) نس

 نيكل بانل ادوُو ايسزم ى د مت اكروجرلا م كسببل ,نمرججلا دا رود ظردكنال مرد
 سس فال يلاعم او ىارملال اوامر اسكن احياوجملا د يمن حلاو يم يلا ينو 1دوكذلا يف فاد
 | دن اكرانل نينا رلَكاعْل الع نب دى١ بابس 21 منه يحدا لدن ناد اظحلا وسلا
 ظ نرئخو نجاو جوزف نطرود يابامل ملوح طرتسل مد اًمسسملا موهعل نس انيسملا نامل

 نانا )ربان بالزي يعم اج اعرب >ىادبجل او بيلا ,كسزيدك ئبجم ن
 0 ندابوعس كيل نمو ىاياملا لوم :ءلداعل !ىلع لمح نيدؤادرحل ا ولرّس و

 / ياحب صنلا داح عدرلا لج ودود. يدان وو حد نم اء وب يخحا طل اد ريعلا
 ْ اله حسد ريسبعش ى اجلال ١ نياكن ذو يبل أ ىذرلا تش انع ببععم م يلاليا فزَمْعَد الو
 ْ امولطا عراسلا نإ ل نك اهباك ناجحلا]ب ) تناك ذد ماعلا ىلعم نادت تىتا ىطدع نم ىو
 كرا ُهْنِب انعم اع هانبم د ١ نحْيصحم اه/ىكل و ةم دل ابان يسد ةمالسلا ُنْدَمَرداَف
 مولا لنحت تمن ورل نان ١ عوتلل له ال نكح سمها ياه امضى نإ | ةاكنلا ف رمان
 .ىيسملا اصنح ١نام م ىئملاب مل اناحلا بم نيلدعى1 جلا للصت ابئسللنائماىع

 ْ نحاو ا منع لح ل نا ناب نانا وح تس اعز انو هرييح شاهد رود نمدداامضومم 0
 1 نكي مناثنيل رد ّْن نخاف قيص كسار نجلا طارسا عمارلا عون اف سحاب
 ] ١.. مع الز“ نئكسلا ىرصول رَنِم نرصد جم عمارلا] يف يصِسسلا اه انحاد نكناوا
 ون نيس يسم لص اهوا ئحا حت ]و رىمرص اللا نال مسن امن يدب و لولا
 ملص ف2 بلائل ريشا يئالاو نط لدواع نوح سما يجر ند نا ارردع مسالا "ىدسعل
 ظ ابعوبئم ان حسام امل م يب اجلا وا ملف اعلا ئه مسمن نصوو نمل ص ئ الملا ياعح
 ظ لبا بناع نم نيعنب لش ورد كن لبا بل اعني ول ابيع بجبالم باغال امال ادت نا
 ا امرصاك مص هيلا ف ىلا كل نلّسهل يب اب ال نك خجع سرللا"ساكا ذ !نلسسش دا هروب

 ظ يم نل اخ نأ د دزه حارح دل !ملقمل حن لبا سل انعد ميل يئاكن) يل ممبدا جن سي
 ا مل وبك سم ا مدع د نئئملاوه١ صو نجلا لبنا با اع نم العا مبا "شاكد لن)
 ظ مديا عزب عيب لب لذى د ىيبعو سار نأ لاف بل علئ ميِيعس ملدا ”سناكناك

 ١١200 م ييالكرماظو نلتمل بانر و يورد ليش وا يزعحلا ياربئعل اد جعبو ى يجن
 مري رلعد هآوسرل لّئاع 3 نيمو نم لساال يالا لاحلا يس ثمل ناد ىل الإ ف اير وحد
 لذ ةمنل يدل نك سود لك ل ابدع اوجع ند س ال ليا ىل انعم[ ويواو نامل
 لاقرب ة وي ئبقل يزول سل انجن دروع ل ادد 2 لعب سيخ ال قدا مالسس ول نرجو يح
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 اننا د 20 ولا 00

 اراع ”رسسرلاو راه اواع بعانل ! ىئدويع ملال ة يلع مرصد موصص رحل فص

 0 0! ميد ب نيرسول !لما اهب نافيحلا هم ارطا نمىكشسو و نيرا لع ظ

 "نو ف منال د رئبلا م رع درلار خدود وكت اهميجدوطدرانع | ذ١ نيشح يع لال ديدل
 ْ لب اليشلارادير اناث 3 وازع اساهعد 3 ةبركع عون ملحم قبيسي لولو
 ليميرس "رن اسما ني اوشا دموطبو دوما داب انوا دادلب رحلاب ترف ارحدلا
 7 اعلايلزخاو بلا ايف كاررر يومس ناك ؛ئقلات ات يبذل نرلاعو ©. تدهن اف ايس

 للا ءالنند نرغلا عيبوم ف اما عاصر انعحا مثارمرب نب ناب ماهولا مطمص درع امم
 > لاحم َْئلَءْح ولو يكنلا راسم نو ينطنصلا م هل هر اسن) نع [بمِلَكَد نود ايس اك
 د تبجرا كه اد سيسسش مم نكن اد با اكس لَك نجاو نحا ٌلئاحلا
 ناري 1! ئئد مدع يمد ام نيالا لئارم ل نمد حابس ) ليشعد لييح سايم
 ْ جوامع دعب ال و لبال او نيسلا عنا رلا مَع نسب ؤئئاادا شردل !لث دل !ناك
 لاراب اسك نحلل خوادلا نم نص ارنبال ا رم 0
 1 مل ا خير للا لما نكح جلمعل قطو و تائلتملا

 نحاسب كسحرعو لو لممصفملا ١نه واع ل وع ى 2 مل امهتكرمل
 | ا ليسو لوك لم ب

 "رد نا ا ار اود ا ب

 0 0 ميرنا سلا مالك :سْفَد جم ف اهاغاص طربفقت الدر
 |ب ىحو مون نئلبام زل اب لبب ل | يا نوت سن نجلا و نز نكوح 0

 انزع ننيغش نلّبعإ ىب اب 3 مج ام ئباو 0 اال اا
 اوبن اكيل هرم اهل بج بحاول نوملا لحم لش بل اعل ي) ثرلد نّسْسن اهتراوعا
 جدارل اوك نا ند بلغ نق | بوح وهب منيعو ديرما يم بحارلا ْن نبعد
 !ءاوحا نال اص ربع اس اضو انا سنفم يباع اىجااث اطار رو انممول نحر نسرلابحارل انف ضد ذحو ناو بيحا اع د وجو امك يق !داراولئ

 ئ

ْ 
 رْي» ْنىلد حل امح لك نامارف ف نسر 3 ي >2 تس و امه نا
 ١ اا كوبان اعامجا ناوم راش كم يني ل ود ناخد ره اشعل صريح سنع 2
 سلع ان ىس وجم برك نب لص محل اره لك الود ا ا
 انتل! >1 ريض داس ال باسو لها حالطص اف ساره 2س ٌنلردا
 يد 0101 مد عاشوا ن النو مرج) ةليس ووو لسمو ت صا عا
 ١ يس وا نكو ت ايدل ارسحاوص درب درص حس نام يحل | يوسا اسس يبل سلو زد زجلاب ثري ىن# ,نوانم د منحجنذ لحد اح اك نيدو باش لت امدسع
 0 0 عنم لدلحو معبد رح نم اصل وصد لسد رباع ى١
 لد أمسسن نب ه2 دم اكل وسر رل حد وزحمل أم نامامل صرصور وبرد
 لأ قب نم وم اك د ةايرب تلا انه يأن مم يضطا حر نم مر ئصداو عمه ا

 رداد نجوم عل دمام زجاج كان ورك نحول هدأ نسما



 هامل اع هنوبا ثوسا نوييد فلولا نوي ينفا كوالا ن4 سحاب رنج ارم الطن الد فرثس ل ا
 لب دريلسو هيلع ره اوص نيش غوعد يا مال زنتال | ءىطسن م نم نبأ بك لا
 متبل رنب دوب لنص كربلا نيدلاٌقل ذم كرس ماج كسل عيد ىل دبر لني ند نآسبلت نأ
 نمرمل اب زحلاف أودع عزد ىذ رجول تلي هدال وسو مبرد ابسد وتجول ين ءانك جب لص ابدء انش ناك ناش
 رصرعل 21و هركام اوس رو 7
 عررعل سسم يرد بحلم يرملا وبال يعدرلا نءامل اذ اك تايدلارسحا ربع صحو هب سماش
 ا لقيم يداف نيبو امه نامت أ ن امرجر ركل ارا لاسرل اباؤسا تحن ايي ال ازصارانع ظ عرتملا داو رو لسد سان الط نايبنبم نابوجو يد امك يف طرا ةوعرلا نوب دهرا م نم و يبد هلل كش الضر سو ضدي ابل سنا نيد لرباع كش ناب طار
 ا مل نم رول و لايئاح ام بوجو ول نان املا مر به نملاد مرسلا ماعد دالادا ناك
 ُنِيعصر ئخأ هاعدا نم نرصر اًيحا هر دانا ميرا عوبب م رعدر يس نبا سب سمج
 ظ قو ىجب عزك دا جرحْرم سئنملا نودام بجو لل تسكت ملم نامعلا بح يدل
 00 نعر يي !ادروب السمن نزال ارحارا ندى دل اريدك علا وصرت! نوو اص مس 2ىساولا
 ١ ريل ارعلد نيرا نمر بملا بجي ام امرا ريب و انه رس م مجول )وأ هضرلا لسا ارحا
 | نرسلا يف ام فيس ارحولا دس ارلا ن١ ترْسسلا د الهرمل اءاع اص دلرلا نا او ضولا و امام سيب

 ْ مصرسسلو ربح اوملا دبب حي نيا واعر العد سارامرو وردم سرا وا طاحلا رو ابحام ظ
 مكونا مطر انه د دب اسسبك نراك ىف سر ال أى نك ئيكم وا )د نص بوم لانا جلا دإ ترسو 1:2” يدصوتع م وصوم د اسم دز كارل للامر وج ظ
 لول نمر شرما يقربل يدون نصر لبر ورب رئيس جانا هلم نيس اهد لك. |

 ملي انمار ماكل ول ام اسس ناو ,ياكيرن ارثل اذ لود اه ربع و ىسسحو ي تسربلا وا د
 ردا ةطفر معوكح امو س ارنا د مجونار اع يعوم اما لاسم اجحلا لال اذ بص ادا ! ارجل
 ندم عايحاط ح نهرا دل درا ص ناك اهوعرا "بارسسول و ح انتر ١ حم ةىكمن اح
 ثباثنءا بر نك ىئظفرارلا دويميدل!ءاور م. كم مج شد واريطعلا جارحال
 نسر وئكوملا نال سس مارعال |ئامد ود ")لس اه ىف يعرب نع ال !ثركب الوه د
 ظ مم يوم رامسلا ,نحولا رىنأص لص وولو مس اهل ىنابلا ئيرعرد دس خرشعل ١
 أ لولساو مادبا المال عبرسك منول بج وكح نبت دامب ةْفيكح رس رل س الا [ىضد
 ظ (ماسو مدي ىيدرلجل ب ىل | تظن نم وعاح واع احا ع سس اح/ و وبسم
 اععدالا نزح واد ندر انورن ف سند و يد رراغلا اف الث موك اهل 9 ٠)ي لق ذا ارلا

 انهو انإن اباه ال بجرم رد احلا مس مب لصيعام ىلع هد امد لاو ناب مي اجلا
 وتحس نرياو عاشوا ول ور انو انين مساماطارما دنس حماس ني سوم اماوعسمواع مد ايزب نبع يدل ب يدحةزعما مس راع ة دابر وأ
 لمالكي عفاو عبار ماو تلات لوند سكك راايحاّرس ولد حاشبال | ده:
 سرد اواغ نع ايعو) ١د ضن ئيدرملا بجرب لينا مْسْسَحنْن السلا نسلك رعت

 نه: نانو اح عم درلد مثل رس درشعو صو تذل! مان عيال و...



 | | نانا بها تترع نإ اهيل نباسا :ىدعوللا لشد جابتسل او بابعلاو
 0 د طزست نحو رجمولاو ع نت 5507 ءىصابلان عرس ارسم زهدومر ود ن وكب
 1 ا 00 ةيسل ماسر ١
 ا 5 حهرمل ول مبا
 0 انهار مسن ئزذد منان لاو «اررئمال ىندرصول ١
 0! . هوقز هدد رح د اهر) طصو عاب اجدلو ن ديل راس حج
 1 1 2و ذنبي شسبلو لعن ليو اليثسو اهؤحرسا جو او سارلا ىنام ندلو ْمِصَيِنْصَّو
 | 22١ رمعارولد جرح مؤ وس هديل اهحاسصل هب دل ني اج 2 لافام ني اجلا
 0 2 د١اودلاو | نعلل لبجنطاب ترخالا ديب دب دح
 ل0 رس يا ينج دصادؤيزع هيلا فدع نيبحو' ل لشما مهبوك رعد د
 15 مع أر# قاك اه "بح غامر نطابل مرزج ون نك نا مذ الجم امرعس ركذ هام
 00 خط اج انيس سألا ايم نركو عوض "ريب اجوعسب 2 د رود املا عحق هرج نا
 رووةرص اخو اخ يشن 0 ن انت حبكم صوم
 1 مسارغابط ند لحدا دلو ارحالا يا رسدلا وة ريصخلا يرام وصون اًمه و رذص ان اك
 ,١١ مهل, نال ئسصملالع درب الون ان اذ ر خا م بحجر د نيف نشل اياك طابلاْى ا رحاح
 | تاعرلوا عسا طماع ناجح نئرحناذ ايوب جرتِز سر داوع خرم بدرب ”لصصا سعب
 هرسك اولاه ئالثك ةموكح ل و خف ارت علشملا بحي نيراح ترسمكد) لادا ربك
 بت رجح و نرعو سنا لخا دل وكدا ضال أب جوحد لطا د كدا مطب ابد ملم اه خشم
 | ٠ ًاعارصد نذل زخادد دبل ول لم دوهسلا لجل ا رصو كرولا لح ا ديد نعلن علدرت دو
 ظ .قلركالو دمع مرلاك رحمان ابعدب تمي اثر جافعالا تريلا لابرا ادى ريجملو لا ثانكرولا
 موسم 3 داب طيح داصر هسالو اهزحصو اهوسكب ةدعددت راى اتجال 2 الا
 1 دري ا معبت ييودكوم عمواو ماممسايفعر ادا دا اممرع 2
 افلارود نطابل يي مترك راى اجلا ,زدزي د١ اهببس رجاحلا رك انيلام ن [: 72 امض ىحا
 3 ” حرب حرص اهلا سر بلغم نعال رو از عاش اكاد لامير 3 لمجرد امد

 ن دوما :بىسرد اً !رصورلا يقع وراد روع ملا زم :ىسسكر ْنل١ نع يخت ان ا مدلَو
 دمت سوا التحرر ع نجم هوه يسون ]ول 2 سلم مي درع نوالرانا هوك د امد غبي

 ظ ارارحلا ى داندو نام تاجر راسو ايؤئئؤم حد دما ميلا سكد نؤّيسو |
 ا دعى نبت حداق [مركح عم ىد ننحارحاش واسار وا: ىبج# امجد اوس ن الكب
 | 00 02 ل ابوي الار حن جول اوسارلا نول و ةروصلا داو .
 0 اههساقوا ن انشن ياثل ادن انك ارنب )اهني اون اك جر كعمل ولع ةسحا م ل د محد اًنعا عم
 انطعرج عر جدطح نع لو موكل ئم ىبع يسند صول لعد دا اقلطم ن هنت نع
 نلكد امييو مكغدوم رص و ن امهر نزحوع مرصنو :كاكوم ميلا امعهارما ١ ىلع
 نئنريور العافر ليت د انكحوةررص دمر عورركنلا درّعملا | ريكو كون اجلا د
 > اللا اه ن ائزي ائاطخ هالك ٌنىَدِْس ارانب و محل سيب يدق مقل
 اورج نب ويح نم كاخ نيا جازنيو وو ياسا ويظل
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 ١ نيا طاكنطاملا قازحام هب زحام ىداقلحداونو مسركفلاونطابلادازصاظنانم
 ةرحأ و نصوم يللا نمر ئوتطوملا حرب يح ورعد نطابلا فرحوا كتصوملا ماه عايض لاك
 أ رثسع لد أسر رباوباور ىو اكرص ل )ىف ن انور ام ط نم تضزح د نطنىتيخنوا 3
 ظ خلان [ممس ملوح واولوة م يحج راخلا في املا ول خارل ابءج داخل هاز اسعد
 ظ مايل اشر 1! طمس 1:و ن [نننو ميساضوبسرجاحلا ور وجالصؤم هد ونطق عب نافيط
 نيئذال ! قنأ بح تملا 3 لص ىلاهالاو بها ينازل :لب اقم يق هدال عيوب (ح و كتوم
 درمحرسوط د كحال قاياعلك فا لكدربلك ئبحلا ديرك هد د يم و و حيوسلل اىدقوا ئطُم
 كارلا حم امد نالو دل نيد 9 !نفه اعد رع نعد لس دل !نم وسن ذال / يد مزتح ب١
 أحرج اصن و ماوهل عد دد لذ اهل ميسو عامسا كيلا يد ابن ثوصلا حجم
 ْ ذيسرلا باج | يف قيلعملا :ئيس ادد صو اه بطرف ماوهلا بريزب انرط ا عس بستح سدي
 ينو ص اطر الس امد سلو ايم ال عمسلا ناز حرم لهوا حو دوك لبر عدو ئئسملا و
 ظ طع و ىع جن دل اوبك نجران نال اًممح هظمسنم) ا ههرحا وا اره يدر عتير و يشحن
 ا 7! اد[ مرمسجب اولد رح اسمابر ليد ارزععبب معدل | اموع رح اور ئدانص ضرعنلا د مطسم

 ْ ادم ايضركا ويك صا صو ) ناب درب وابا نا دونم رماههواذا) نجد خرسو توصل عمال ظ | را وكتح] مق 3 سس اسحالا لا دنا ماومطا عد دنم ةدوضفمملا امي ئس سر اطال امي َميِيدَح [١

 سرب مقري الص اعبي ناك ه يتسن اب ماقول و ئيعن انهاكامرلا ةينسل ال.
 ل انا هزل يووم نول بس ايسب يس وعص ملت مرماه بو اب الو نست حس ) نداوا سحدا

 + عموما ول دئبتملل ملا نينىيسملا لد ةلاززا ني >ل نمد سان الث ماض د

 نيعلك رجالاز ايت 2 نحاىصع روم رسم عيدا دل ا و تكي

 تر وك و عين نئرم عبابل اعيىمد لايسب سس رهو يري اذ عن نو: رت يازز# وصد وحلا ر)ارثسعادارثطحا نع هول د وزع مرح تربخلاعامجا يد نست زيجكتم
 ٍ رع روج )ويد بوجد هيمتاك زيهم ايدول خو ني ماا انااوع يل تخطر بدلا عيضروعالا نيعيف لشد وكلا ىف يئس صاانمل نينبم كدصرعب ىف اذوح
 ا د ومع ارب و ريب نع انك شخ نع لك نبعرخل اي اعناهنستنال بيا بارو ظ عنخ” ا مب مر دابا ثدوخازبع» دا اناا دروع لول دلني مل نذل كلذ ظ دنا ل عئحا د نوع أءايسب دن عشانا درر نع كيوم 30

 ظ م“ يونا ةيدل ١ نسعد معيضونملا جشم 3 اهاع ند مثم مع طموح نبط عيبعوا
 ا : نعش اطتشتنب من اذامراد بجب وه طيستعت نيب ىتدلا ءسسسل !د ضرما طربا
 ظ مد زم ولن د رك ءؤلخلا ةونعلا فيه نصر ايب ناد نسمح لا نيع "لص دافو مموكتحل
 "وايام لد انبي لو عراعو ويرذالامل اق اقري دل امرك نمل يب انبحو ا مف ) نم نسمتلا دل قرول

 «رودلللاو وعشت | يبا ام/ هر دش نكي داع يقيل ف ركع مرجن ميبعتجبا ب نق لابن ! ميلك
 1 :هرد ينبح زد درئيرلا ىف بحداه ن إل مدر و واخ مسن |و مم انا قليلا لاجا نض
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 ١١0 مالساوا أه هنتاي باص لان ركحجبرن 0
 ” واس د نخاحو نيف 0 00
 ظ 0 روكولا 00 انا انو مرو ايف انيس وكح كادر عم
 1 "يحتل قرم طابرلانف شيل نجاوملاو ميلي طيسؤك 2 ملا بوتس يدا جزل
 تاروص 5ك عيملاب: سورد ود اهرد ىلا د لاجل نول ريد اهرمز مموكحوحاحلا قوش د
 ملوي 2 نيكد رشم ا ىلا ددحرلا رعت ني سل ١ نعود يافو نس لكل الس اوزعظخو و

 | شانزنس و'ْعَد ىعصسم نراك ناد ةبدل اوف مير ماج ل)نس قسمي اشهار لب انارا ١
 0 ناجل اجو ١ ىف بر اسملا سوكح ىعاتذ عم طرا و مارج لاس اسمك ءط سنس اب[ عب و ةموكر نو
 | سيارتي نا لمحو حلا د ثراو نكن 1 ول و نطانناسمل و رةسوكح السلا زيملاؤ و
 00 مطول درسنا اك امرك ميلمأدا يددوال لاق داون ولا لاك ان طادن الو اه يسون ظن
 ١ ةكايصم+ دي دناسلا عمد دا نايا ْن ايي د رم نلو دود و ههالك بص نيرير اسسل
 | موك لاو صحو كرز كيوب ىطن ارو ظل مطلا ناسناو ب سدو ا لوم 2
 1 حسو طاحشلطرلا ند ناورلحر وا مرد باكا [مالاسم ارصاطرا نيحا ترعال او
 0 رنا ئاعس مرحل ماله )نسخ الو راو موكا بينعل مراء يطب مد نكي زعلا د ّنطملا ناد
 ' | ةماعلا دل احب ان ىسكر لا جيسد ملا الزلازل محن ارجو موك وا امي درب اسماه بتكي
 ١ واناتبب )ممول ناطر عسسل اع نطني اعا يصلاو 3 !نربوب ارجو قلطملا نامل
 3 ورحل بعد نارمعد_ودانموطاعا باول معوخ ضراعلو ”لاصا --- ناسمل
 هديل 00 ةر وعم ةدان يلصا نتسلك وب ع
 ايد رز ئنعب خد سؤ مودا رولا هسا نا دك سرك ئثرغامولع نيكد
 درج اجاك ناهزل) رد نبع نك يح ةرلام لهو منت دك ندعي هل وشلل
 فزاع اماهيمرك مار رزسنلالرل نا هطوحدل ا زينل ”سرصلا ئن قص دل و مرح نب
 ةكسو) يردذا 20 ريرش : يرحا سيال رعن عباص لا وسو آد ةبابسملا و
 0 نيعاب د الا مسسلا لوط باائل اند ام,موسل قيزب ام ىلا صر صفا ا مع ابا
 نايس رامياخنسم ينو انؤلثوا نسن نول ىدعول اك اموكح اروع خئترلل حصتنا نسم
 : ١ يعل ذو !انررا امرك مح ارثس انيك 00 ”لدقرم ايرعلا
 2 اميرماوعم داخا مينغ و ادئمل)ن ركمسوو يا لمح ارس ااووردابو الغلا
 1 م ١ لون سرظولو ننح ىدامل )ض الئل ابد املا ور هلأ ان ٌرمسسسملا
 .٠ صا سكولاما حباص 31م نكل )بس ام عد انهن دل اما صا نم العم مد اعل أ ل1
 1م م1 م امون نانئاوا يكسو كح لد بد لامر د3 !ن نول 2 ععاسلا علدرفم
 - تداوداقرع 1 !ابعلا ودع مسالا دندن اسملا با وملا يسارع و نم 3) نرضو يت نوح
 است انع عيب رانخا يرصد اراه اول و يدردال ا ةموكحال هس سيت
 . ىمح ندد> اذنسواع ن اننا يجول اك يمساريم ل1 يبل دا ير عيجحلا ورم قر زسبو

 ًْ 7 ١ .يوعاربا ناوساو د هنيمن ميلك اذ دست مندانج لاح انفال | ف ئانلا د ١
 .  بمدوع سول !ال لانس الإ نر انيس لام حلا صورا ص ابا رررحاسلا امي دال و
 ||“  اهبوتةرط ملت تنل لاو نانئارعو بل اعل اوبع ةريا نانا طم نب حبل اهدنا
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 9 1 وق 3 ١ ضراشلوا نايم باس يق امبا ٌرسال ةدب الاب عب منا مو كح اهوهع شحات 2 1

 شلال :قنانيرتسس وإلا ين ادصاامإ ةزيدل ادادؤنل ا امينح عاحاو نيك ٍ ٠

 ميلصالا كلو ةر وصلا م هد اي نلأل حك عم دم وكت لدي 2 ى ٌيرلص 4 | عحايطعات جرس لو 34 . ١

 راوبولا جند دوبل هربخلا و الطارص اكره ىسكررلا روي نزدسلاو لول ص ائكل ساكس را

 رشح داي ل اداءرلك مك رن الث يافالُدم ْنُنَو َةْسْفخَع نمسا ن١ ان/ 9 سجن وكما ١

 ماهل اد ول | بوي: 2 مدت اباعفس ششنملو تلق نأ بكوا سرر نس نلؤسملا نسبلاو 7

 ميلكل داك الس كرحلا رشم عطرملا رس ىععد ١ تدطن نأ د رئعيسلا هل اجلا امس

 سب داع منو ري نا مك اهب امج كلبرا م ياعا نس حاوو نست ارم مىطت : نس اكويذ ناموكه 34 أ

 ا

 زىرم لصا اء د ناب ثضشودوا رىيسال اون لص احلا بشسل لفرع مره يف املا 1
 عل ويم ايما د شطمل زهص عن ببي اكذبدلاوإ دوه يي: ىبىمصل حم دف اخ حبصملا

 ىشلاومرعل ا نو اشرب البل م انجحلا كلذ تدفن ا نك ال نكل ٌسرال | مص نطرسس د مب ابحّئم
 تلح ا ياثل او شرالا مدر ارم الكا مسعر سفن ها موكل ايينع ناك اك ثد اعد ارحاولا

 دوعلا نفث نعل يلح مل بلاعلل يمنا عوكل ربدكو ا يمص نع حلت ول 2 ضل وعملا

 ملا شن بحي مت داع نان دؤملا بيات ينو 4 |بيحو نيريحل يب تينملا د امض نانو .
 ال ارا عم ثمل |ةايلصول لسراول يا دان رافلن امبلا لست تاموا ارالاو نسيب
 شراء رسم و ند اخد بوعوس رس حلق ولمد )و مطول أ 3 هموكحٍب دك د قو ةرعلاره

 امدكن انسب لا ىدؤت ولو وول مند اك عزباعلا لاق اند | درر بح نخب دوعل )نو ظ
 .جرصاطل ئاجلا عا ناراريج نؤمس و مرام ابيض مي ةراعن داو ناد عولتملا ىا هبال بك ]

 ش قل ىلإ لش غن قدما انام نيد ب ائحونابخ دعا نا هن دولك سرب اللوح 2وزيع 1

 : 7 يدا اىكتنساون راا علا نأمسس الا يسرا لح ربال 2 5

 كسلا دلو م م !حمئكلا فر نوب و صاخممساد ل يب جيتس لك ل لس الجيب اني
 ىم ه نر لك يف هثككولاب لئالل اعاسالحيي يالا د خرطكل اد م

 ردعأ نا ١ نص مل ايهما كوهسل عوكل ريب ام البي انك يلمس ا
 لع حربصأ لك السا را علق سوك حباص ها ارعامتطاننارصد ئانلا 3١
 او ومع ١ تلد ردن: لع لبو قرجلا سدح مسمار ركزل ا حض اح ]

 الماما ىف يحرك املك ني حبل اكنالاحرلا و نول )طيس انالعع برفع"
 اس حم بب املأ دعا ااه لس ان داو حباصال أ تلار ومب جيكدلا رجل ردع وغم

 حس مالكا كل ذىاعو عداص د | بجارد ةلعزاملا عنهما | بحاو طمْص كو - ظ

 يعل نبا نلا تاعد سلا ثدرئمواد يددواه ا رع ض دراج ٌسسيئاما نحنا يال 2230

 غربال همكم لارّع ابواممسصا تيقون وا كل نوسْن ع فرخ ناد هن نمو) شمس 0
 مدس ولا ةدروصملاث ينحل تنوكلد امه ادحا تربع ناو ميسم 2| واسمطد دري ماه ظ
 اقرا دهرا اطاف ةيدمف اعياصم ادع ميكا ا ||

 0000 روع اك'ر برص 1 |نمس نع ارك | صد رد م' عوز
2 27 

 1 ههيدىنتن م اللام مد لكى د باسحلا ئئص اهابح واع سلوا ظل

00 



 0ع عم رت يكجلاد 2

 نازعاةمىلامأبب ارحانوعو لد مريعنم هد | نهفزخينداو لاهم كومنت انيس ١ كح نمرماماع قيل لم و لجلي نر: دحر وامك هيب روصو سوت ابدع توسع :عابايرلا نس نال رهن هارد وم ابمبد مام !اىدابمنذ مح كالساوا
 اريودو اممردحمطن د نيا هاما منن 1 7 0 حم هاملا ى رد ميش تالك
 5 وبا امد را ئستنالا قدركيلا ىف مزح بأ عب يدا الش اراعطتق دب سا: اع نكد
 ركركربد )لب نيكو سيدحو جيمس يب رثّرلا ناكولو ماحلاو نامحيباو ىاسلاو ددداد
 0 اممدعن داعب ناعما شاملا ةنلاو درضد انسي يعم نذل: هب د اهرحواممم
 يرجح يطب سشحا نس الع عاب 00 17

 ب دل رعد نراكملا ب ىذنلا :يزتسلا تأ درملاب ل حلا انهدب دالي نيل
 ملك قامدعل ندخل دل اع اجا ابد ساع راس وا ركو ميلك يا يسن عا اك

 . مافالا 0

 22 غد موادها موويمطسلا لد اهوا سيل اناطملعبا ناد 17111 . ويعلو كني يد مدن 1 >رجاإوت ناخلا د رشرلا نسحربا هي
 ئاومرللا بصو جوعل | وسع نام نام لا ايل انعامجإ انسي عب ١ ةرهْن 0 ظ

 >٠ قيزلا موو ياا بجد ةموكحود ارم ايمولعر لما دارل حر تيل ار ناق معمل او عمل
 | ١ نريسل: يزن نوطنا رب امجائي ال ك١ امهدحا ن

 0-5 رب نب عطف وف نندارعمسدبه ند دك دو نا ساهم ريالا ليت
 نم فنيدبلا شراك ايوان | كد «قمولا شراك ت ال) فلو 31 لحرب 00 للف ملك انف ونص ف رجصوأو ا بايد ْنْدُن بجو ردع
 ميد نعام نالئانب بانه لجملا د اتلاب باتي د ئمعلا 0 :نرخاوع ني انجلا حاد
 عانوا يلوزم متم ئاو نيون نع ايكرخل | عا جتن ال ه1 كوئئردلل مي انسب يعدل ول 2
 شع مبلَو نم لب لل دريم عتب 3 نوبل نا مىنعلا نسا رب لعنل يحد
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 ىلا رث ل نغاو مبدع ىدحلانخا هل ارز ئ اجلا كتان اذ نعمسل او نيرخل شب نكرر
 ا ظ مناولخزت دو لوف مالا دا مسيسل طم ظرمب من اك وب نكوا مقىص شل اياع سيخ نا
 نيكد نرحل د هن ومح سن انر ال ندع البد متىسهياع ةرهاظلا ؤنينمل) مايل ةياد لت
 ١ ار ايتحال يالا ناحو ب نك نفل بدالط اىلتشا ناد زر انا نسر ناح عطر .دومحاف اهلا اذ

 :نئ اوعواع يت ةداع جد نناذل هي انجل ىذا ياك هاوع د حمسرا مسخلاوب نك ملأ د ا

 لعل اريد ن نحاول د مزم هطاريدعب كل نا يعم نوي مشن كادزب عرج و ةداعوا اذ اننار بص
 ٌحرساوجلا هسا 3 و اعاما مي د عمسل | لايام ندرتساد اعمب يلاعملا نب سممعدا
 ' تاهحارباس س نب كرري بال و لمإكنل امب يدل ١ عرتلا لررلاره ذا امهفل | يك بلدك امك عملا نه
 ا ثايبحلار نا ولالا م مامسعالا| رت لا ذو تارمم 4 اودع مكار د اشرب عمم اياعرنروْرسا ْ ا 2 صرح ءاةشإ عرادو ابرصدا عاج س طس نو ,لب اذملا نرجوا عيد سب ىدبل اد لارحدل !لك نو 5١

 اع ائذ مدام احم ينال !انيدعل عب ل بيس دار نمت انتل اهرص ةٌريكنإبدردرم 2 ظ
 ظ محلا رينا لاوحلل ري اغ مى 3ا اا و صد تاكل رعر رسل يف حي نأ دولم ارت ىحاسص 0

 ١ ظلم اد نذر هد روبل 3 "اولا ص متر ند ١نمريلازا ىنويوشرلا يس ناو وانلا
 ١ روزت اهكرجا ومىئسلا ناب درر يرهانه ضل أطر ل جاو عوبؤج ميس بانتاو وار اين ىلا )
 ١ ناوبخل ارلرملأ ر نيك محامص رب رلا بوجد لدحد امزح مش حلا د ىئعس درئوسر ام يعمل نالبع ْ

 ىجر نابول او وْرص جرب منا "ميد طم وكتح رجم نود ارخاد يسرا راهم قاب عيمسلا مطل
 ميسا لا زول د ينس دافورص 4 كلذ يف لا ردنإب فرم ساناد عبار فا امن اعاممل اىستخي كده يف
 قيئانجنمل نيم نام مسونكس لام يابس) اجحلا نلححا ندر توماوملا لمت ع شلرخبب سلاح ظ نفع ان بذاون ريع مون قيعدوعوا حايصنل عا و كلذ اضعف دافسرك# | ظ مرر صم خائبحرز الزخ و بدول نع عسل ومم نوصوجدونحا فاجر كل وملا وز | ٠ ظ لكل وعد اول و سك سار !سامهّرس يلب نيد دل )م وج يمل رب ذل ناتي نت سمدنو ٠

 ندحوزيبدزابطأ د ما ونب بارض ناجم الاد يع ةياسحد ادني ةبجماه ديف عراَسا دا
 ظ صا ايكو ثيحو ارب رلا بحمل امان داع ن اف اولا هواقب نطل ايا ىرخب نم يل نذل ناويبحر دفنا أ ١ دد وع طبر ند ُنَحأ د انهض مب انحرم رعمس باص ل ريل حورس ديعس ند ربالر هيلحل محال
 | قيرملار نموعرملا نع ناذلا ف ايام ميهحفد امص لوما وعمد عنبشس الد ٌلسرول ار رعبل ضخ ظ د اياجان وص بجي رم( 2 ءسسلار د ترحب مرام طأ و ينس: ئ رسبال د3 كا ذ ا ردح نيجي دونت نس عمت ر ادعوا رك نم عصمت ناكرنا ل اهوا فرع ن اد نبع دوا مس هددت فرعنا مدرل ضرما يا لطسوت نيددال ام عمسا مدنا رسإم نيعدربصملا
 ١ دل امارديد رد ارو مص وحلا دع ن اضم لل لن ئرك ون مهعا نمل نيعن نا يبرطو
 | صرانوكسد جود مررت جمس نوف ليحو ميظطيو يناثلا يف يوع د دعاه نكد اد
 ا ترس ١ نإ نه عمسلا صون ناو ميلك لوخارهلد سيروب نيد قطامشي 2! ناد در مادي دل ] نم ظ | بسس نجوي ءاموععس نيم توائم | طبنصلو عد 2100

 ا ناؤايرلانه ثنو املا طرشت بحد 1 ىصكعخر تو رْحل) عامس يمص ظيصو. 0٠
 ا محى مبرد ذارانال ميرلا عيدرلت ئمعميلا ير 3 ]رو عم اههسل ١ عت اممم نين ن اك
 ظ ايل دموع ثراها ىبعول نييك لك "قمت د اطر نت 3 رم اسري :ط كوس مناذ



 2واعرر الك يف را لمح نم_ 'نئدامو دور صر ىمولفل مل عزم حلا نر ين 3و١ _ىدحت ان دوعرعل ئاجلا

 ١ نعدتل حارس ئؤد بصرملا نايعدذالاز اذد ىلع يول | عركد اع ملاره رلا» وبوس
 2 دروبروبل املا عج لسا نعش ددوجو عدوملار سن خرط زيك ىهلاولعن نان املا

 7 حمصشلاك7رتوتناو ميل نيجلا لد لوما ركذ امر يؤعصلا حسا ين ؤرصا دن دننحلارص ١
 نورنا سال اد مطيسف مئدقمل يجند اضع رتل سباك ن إب ثرع نا اعد نينسعل نصر عر | ص يمد
 ١ مهند اسما قرد هارا 3 ل عب ىحرع ال ايردوب و هاري ىف ضعس نموب دق سيقود نمع
 ناس ائيراه طش هاري نا ىلا اجار برين ن ان رهريو للعمل قلطتو ني ىككلا سمعت
 ريبئتب زئيجعلا ايف نكاح ٠١",ليلعل ا شدو وي كملا ندار نب مرارا 2ئ ١ نه رطسم بحي 2
 ' انوالفولأو نداضو ن ايان نو اسس نأف ن امج دما ل ئئندل ابد سؤئيسل | نل و ب اش
 زاواس حر دنوص خد سره د لوي ساجعناب هدروص مهسلا ف ممكل ىضعيو حما كي درع
 راد لاكي) ندد ريلعد رياك رعمسل قيد نا ىلا يسم اس رم ب نم مم يمس 3 ٌتيحعررع نيحل
 لري دا لاك ه فرط سونعد سا لضحيت هاغل جن يف طول رع اهتملاب عرش إل عيل رد ومي
 م سو رلرا شيب الم نوسا ديكر انئسلدأ دقني رل لصد جرن ١ ناد قب ورجح راوه و
 صا ذادب اف معسل! ئالئك ف نئملاز اماحالو نيل هزي ورا سيشل لوا بشل ار برها :نبسسحح
 انش انه اسعني الو مير الا نينللا لل و ىيعهتسب درع اللام سما رت ئينطر بد صح
 مسااؤو طوحول اب انه كيب اولى عد ه امينم نفسي رن اذ طر صو لر) عسا عيد | واه اليخ

 رطتداطربشن) و سا شسولو ميو نصر سرك كا رحا سب اص ذا يدوس ا سىتعل | ىلع مي د
 راو جر ضن انك ومارلا رز عر اول و عمسلاأ فرم اه امض ٌتاتسرو و ناب د العزكي د
 اننا عمسلا فرم امص غرار هال انتم أ وص ندحتلا ديب ابحلا رح ثينطربسسعد
 مزمل ن ادن ديلا عيرالطوه ن١ ساوحلا درر اد ووو مايل غصن ال زنبركح لد
 -  روعلاراطشاو ناويمإلا قانص قابدرياعلا عنا يلع اكيد مالكا لاطبا 3 انه
 ) 02202 ميملو نبلا ندؤسإمل ث ناسللا نبوحدتموكح خت وكما ماد تازتخإ 'ًودرم اه

 ٠ معي رشا »رعت ميلعل ضي الك 0

 + وتاب ورود مالك بصذ يذلا ناسلا | ىالجي ريرلا انهمطن بصذ ئلاديلا مطمن
 كل خ داوم نداكانطارلل نحره ل تال تلد اقم يف بع ئحا ده يقلامج د



 مالولا ير ناؤمل دبدلا ل كبجولاو موس مالقرل ب نا دلع. ضدرحلا ضد لابطات و
 ب 'مسبس عبد ثرحرورم بتول عل نو اذ رح نن درت و يلد انع اهيلع عزوملا فدرجلاو

 اما هددرس ممل ١و نل الل ةائلاواض يدر راما اسعاو مالل اونلوا انه اهربكشل الاوظاوس د ١

 ههوسببسرر حرص اك ريل اسلا لول او مرا مريح اعل ظن زلال )ناو ئئاشل ! اما ورث انف نوال ا ظ
 ١ ' رزعلوورحواع عز رام لاربع نم برع زيبجلا ن كا اييج ابرج دنال الا نك ليها داو سس اه
 | اتزنك اواع عرو ننخل لور ولو كر ىف سن كانو سحاوت زعل ف نب شكد دح اك ثئكك وا ندد
 ا دوب وأ لاق وندبجل ا محو ١ قائد حم امسرا بج و ابل اي ملا يصر رِنُْس عظف نا د
 / سْعْلاو نْيَعلا و اىهلا د ةرهلا ف 2 ريل لا وراولا د مجمملاو ئلاوإبل ارهو كي ثمل اولبع
 | اممعيبحرماسسترم نطملا ل أيكم لذ د عرج درو اب/:ىظتملا ن 0: وبسس اسملل اواعزم خللا هاخلاو

 ْ سما دلل بجو رلسرتك نيب ثرح مل دازعد اذرحرل بص ذاولو ميرا نه مطرسلك لل نه وعل

 ميوامس رو انوا ءولخ ارينعرعب نعزي ول وولد احلا لعام[ لا نورحلا ند رطسم
 مسح ميدل ل امك عر دل مكنعضو وكر درجول خب رز هالك ب ص الند ميلع ىف يود مالك ل
 1 الارنب 3 هن ابسطملا يعنعص فراؤو ءابرلا س مط ريعؤس 2 شطب و ىعبلا نعْصك
 | مرمر ننلا كل زل زجاج الو موس مالك مل ئباه مالولا دوف سوس باب درو ضورحلادر روب نعمل 2
 ا , ناجل ملطرا امنت مزعلا نع انعم البل ميد اهون ال به نملاخ بانت اهفع نع زج د١
 أ كالاور كن بمو قس امرعرجوالاو 1 ائساأ وال اهانيدأ فرخ اخت ١3 را روي ضت دل وال |
 سكعرا ممالكف ورح حار به ند لب اسمل ضنحن عظاذتول ريض ايبع ى الاخ اويع شرم
 لحرف ررحأ و ل ذ نايل دش اول ن١ ةبدلاب احل نرعتملا سرمد ارك ابارابسعا مين معتم
 راباسل زوود مودا و ىرشملا ند رض نمصتلا حتطولاىو يو اسسلال نعد رؤكا ريب نمد لف | ميد
 صوب مطتراو يو اد مائزلا عيت عطقالد رراص ارب سرحوا ىلا امي 3 ةيدلا سيخ ترمالك بش ند
 يخل ناممل ' مله اكل ةدرلإ باتع م ءنلل ىجدول د١ ط1 موكح نرجو ميطد قبر ناسا

 ادد د لسا نبا نيرا طابع ناسا عزم يس نا "مي توصل ار شا 2 عملا الخ
 ناريهرب وصد يسار نإ اريد حيت عصرملا عجاف يب اىيدلا نما نهر حر سلال ووو اتسيسل ١
 | ريكيرو لبل د ىلا خ.اميع مالولاب بوصلا لوا سس وعد انرحائاد ند نكد يسأ دو يما ب ار

 ْ ناس توج ووم طر ناتربتعلرعدرتع عارجالل افرح ن ركب نا داكب ىز ز نائررلسلا
 ظ مب هيرودس ارل يب رب ايم لك ل الرس ن اير يب دزكلا12 ميطؤتل | ني

 000 ”سراوراؤون اعوعردو مكرخازع ناسلل ا نيو ومعلا عاطرب اد نؤتك مالكلا دوئئوم ردا ]
 نارا و ثروكن ملا ,لكرحلاطر ١ فالك الصا يانج بلاك عقب مو ميس اص ناس ١ ظ ظ ظ ناب در جر زب و رعاصم :هيطسارب مرا مزطم كذاب لطؤش يبس عى سواعب احلا ئلتمل) 2
 ظ ظ
[ 0 
 0 ظ
 ظ

 لاجل نالزخا يُرعو بارو حلاهو رهؤ صم اجر ولج سب ٌيرْيِب ل نإف عصسا أين و ثول |
 سيجال نان[ صدام مدرع مل نط د نايزعماحو رك ةراخلا يئس اب سم دباص دق ريلع ىلا
 نادرو ”مزبامسلا يناس :كرحو ا نطرعملطاولو رنيرعب ىاجل د9! هريرمعب يرص
 ىيمااع ق اًسنه مما منك عدا 2 ينؤمملا نع عزجوم ودار الند ه نروح ورم عججرأ اقامواع
 هبصع عطووزم اين يجر رطو مهب زد ردد ناسللا د نيل نريط'قونلانا
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2 

 نيزيشسلا عنز نون جوال ن اك ميله درس ائكدبرلا نم شلعمل اكريرس نول هفلعن بند حطقول ا
 يسرا بوجدرىسملا نكل امنعرا نبل نه رراورل كامب اميل شراام كلمنا ابلا دمملا تلاد
 خمر ن كو >ولم و 0 راوح و مج 2 0 و الحب عكر دن د راو نهرا نيدرحلا
 نمل عدن ص ومعل او ةرامملا عم ةيارحل كارا حرل هن الن املك ابط3 |رصعد ةداب زل امططرب لو
 موبرلا عر ئدو هتك عداانل الجد عويمملا هيد ن نجا! ذاو عيا قد امر ابو درسل بييطلا نذل
 هطمض الا 2درنْسب ملا ده يك ا طاك ىلع موعطل اركأر دا صيد نافاس كئهق نسب
 نابوا 'مزمملا انابحالص ل طملور هيون اس ىلع يجي ناد خوتملا لاطاق نزلا بعد
 ةيرلا ااعو نام اللوطعل ! نىنزسملا "ل د اداصز وابتعم انكر حو زادت نيرا |سرعد لهب
 ىسكي انهأ ةىث لاطرا) فو مموكفيعسن اذ يلا عم ُنسطملا نيكل | عملتي اح ابى كف
 .بماش ذا نم مناد نام بولس ضاؤتعاو لسفل اوجد مز عال ١ >ىشوملا تامل بزص
 منرالثلا' سند مكذام عرب عزدرم عسل ار دم انتر اكىمووبب اند حمر سس لد مير طن دل سضد
 رزاشزمللا نالكرددوعرمم رؤدرطد ] نس ) نكميرزطرلرب اب عمسلا د نصا يَمب تسجد
 رودلردولو هدوع خجويب الف ٌديدرلا طال ! ىلإ ل كس او نسا ربرطْت نرد نيم شانكل
 ٠ نمر ابحا هذ ارما نه مل حضَّيم لاطرا يف د ن ابد رمزل ريس بح و ميشا جوف ولد الا
 باو د فد :ضدمضد مناع را ابط الل عطب ملا دااهع ييدزال !قرذوامجب١ لسمل ان اويل بحد
 مللي هد عفقرملا عزلانحا ند هدالركرل او بلصلا ::السسو يملا اني عمرل ءبدصومجد ع [ج هل
 وسام امهر كباه ذ وبه كيبوحلا ف لسد زيدل يف ركل سرس زا ماعظلا! هن باص ذ١
 ١35 ناد بهن 1 منيب ابحلّ سنا ناطر حالترن مامرسمالا ترد ل ةنال نعد ئحدلا
 ارو مه سوتوب عرمح ندا نل و نرس اظوا_ نص جاكي ج 2ئل ! نم ةارملاوا ام نكح ا
 نيد لا ىارصتو موكب يدحا انوا 3 جزحداطزب د سمحوا عربصا وا
 ذا ل سلا رىطتل لحاو ع جاد طباغلا لمس مرءصرو وب دو كد لاح رى يباع خت د

 سئس |.نافركرلا حاولت مسلس اط لىسث ابد اررجا سس نودعل ا لج نيس "دولت ١
 ١ ةموك طباغل ١ ايزجن او عضوه ل ىب وزر رت و لحرس نيب ام هج د للبت دام -
 مناد فو ابوول !ىبةيرلا تجي ملدع ب يدر واحلا ل اهو خا جيصوم يد مسمسمى 

 ملال يدرك نا يملا يح و لم ىككحو دي ند امانا ناذ امرا موكل ىلا
 كالعرارملا ناب ويب اجلا ماكل ةرادو:موكح لد يد الف ناكائد اع مخل عا وعر ملاد .

 بح ونا حول اند يلو نع ماداق تن ةرعاد نقرملا نازمراع انه د مس 3 ادع :
 هتائذدد ,سكع اطو درطرلا جد نلل سببدتاب حرت ئيصوا رتل وكل اصحاب يل ١
 وعل هز اكرلا لازإ نام تاؤلاو انت انركسلا يا انيس انقرفا ىكامسا ال ىم ع مرتع ل
 « رار نلبي ند نم ةدؤحاملا موكا رصد مزود امش اذ مسح وا عيبص اكرر
 00 موا امايدحد ! انقل امم يشمل كرب وا دوملا بجو ركملا انتمل انا ناررلعد
 - زلط ز نحامم هرلجلا ٌلن ءلاز 1 صد عتصبلا نس لعرنس ال د دارمملا يرحب مد ثم مخ ارهو اهله نطد غر اكن قرا واي انزوكلاحاط بيك لسه وموت ريو وعدا
 نازملابب و ةموكحلبد ىجبامإ الرممالّو زماوا م الؤرتعراطم ةرح صوار نب ناكولاما
 5 وحدرع ا يفرد | يإ ينك رسمو ان انئلنم نامم جاما نمرد ام ررو نص بصح الد غرد جحا كلو ميما نعرعلا داوكد ربيت دو احر يسسل لول جوانب بد نه نجح



 اهؤكد سلع ًاييسسال |ئدرطااطحانادانزل انا مو ندكسدل مبلع كس وأ .جوزلا
 23 1 كل ذ منع درو ينج 3 اكو رترل ندا اعمل ورعل يسر اف وكذب )ارا نأ لسعد
 تود ويموملا حو انملا ندره ذا خ3 د |ميوتمطب عوف لا نعوي نب برع ام نشطت !ل الأ
 [ميهلكشزناو ئجد مرشد يبست ب ناءاموكح ! يجيم داع ومين و لامؤنالا لجن ٌنِلذ لحرب انعام كل نل بد نيل كول ا ماا جد بزعل ارسكوعنرل اطباق ىسملا | نكو
 مديل اند ط سلم بخو هْثِسْند اند لك ناممضد ننل 2ل5 شمل بسنت اح وكح هن دح واع
 ناَئْيرَو درزهو هيشس نه انووا هل الل يارع اجد مبسمم به ند يل ضرستكو ل و
 امرا ن ايد نسج مركؤ د مبلجحر على دام ملت فالن>ا عم دش اول نيب ند لك لال سس ال
 برا فالخد مل نال سلسل ا رمسكل رسونَح درك يلا دا ييلبجرلا :مالاس عضو نا امخردل
 ا ىضيسأ موزيلا
 مهب اهوا لد دي دنت سعر عبس ناس 3 ] يف عو ن١ د ص ىاعرداض ناب انج
 وتس عهسو لئخكف باطل و ينحر و نيرو سيو اكأش يطأ نابحل أ را اداريا
 ,ساع نما معاالئازلاب هيلا اموأ مرح إنو اوي مه مي) وس تاع تابدينكنفت
 لحرب الئام اجعل لاعبا امجد ج نحو اسمن نرامص ”مدانجلا نوكل مم نل رجا و بد
 لأ انا ةرحا ورب د يوس سيال مل اهدا قمت ئئابخلا هنحولا نك سنسلا هيد ق مبجاو
 كرايدرا ناسا لش سفلي دبوحول مي 3 | و ميرعوا ادم لو لتس اولا
 كيحةلاهرر ل نع مرحول مم نمو اهطام ير اب ل1 نقتسست ل نإ جب ارسل اىامر لحْرِرِف اهربخ
 ىرانزلاز اب تابانجلاوا نرع لامر الا ليد ينالا هز ناف اعطفاهمدع ن اسد
 عون رانرعا اريام بوف نزعو يبل | نودا اك رس وحد مطوفسا ناموا تب إل لرد ل اا ريع يا مس لاهرد ل1 لثد رنيمر, :زحول و اههكح الخ اد بيح ينرالنجو ثرطذلا ةنمملا بجاد سرك بحلب ىلا ن اذن | ريع ل وحدا نه نيءاسل | ذاع لبام هجوما يعملا ق لخارت الز هسكعوا دعوبشوا اطخ
 سن |ؤتوم انف نئخلا برع رص ريملا ناد أم/ تامل تدم ند ىو نورملا او

 انوا علف نداذو نبع حش بع ئببل سويتش للعتذ !لذحارد الئ نايانجملا تدوتحلا .
 ””اهىعأو بحرام طرح حد نري لر ليوم م نيو رمت بكن يحرإ سد وا اذوب بسن تاهن اورج
 ناجع ةوعر_لزمت كرو ىه1 او عرص دل يل اد ئلثتعوص د شود ام ترصعمرر ا

 اهزسرلريراتم دل يقل 1 :بانحلا عا 1 ست نيقملا اًمصواع بل اعل )نوت عمى ير
 يملا بح باس الوا مل لالا م نين سس فواانح يلا محا نو قننمرلاولع هب ايجاد
 مليم لمس يشب مو مي رلا نم « بتر وهو املك نم لاح بحرا موكدا جوج يا ات
 تنمو سا مم ىكحو ملجم نسال | بجو يد ابحو) ٠١ مهيوم ند ومب ناكزاد 17و
 ميد دنبح !نلر كد نم و مكس محم وا يا اح تح واعاضر مارا رس د نمل ةموكتج

 لكدضولا !/وكل سيمملا ديا لأ هتيم دب رب يكرم "وج هد لنسب عع
 ضاردوحرعمبنالار ابرعا مدمن دسو بردا هندل نب | جلا“ ىنمع ىلإ لبد
 ثني نادر وم شرا رل يدع يق ف تال ت2 مرلعو للى و مياعلوعملا لص دل

 م“ يلع اسدي د لمحو تموت ينبح د زدات للاعح ةكايدلا نال بج
2 
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 يسلم ا رسل مجول زد نوعا نفور مص 1
 . نضال افا ا.

 اعروم اًهيصر كرد ىلع ملة وذ الرحلا ذ | امردعرهؤخلا من انممن انس ر ن اكول

 شرج ريس انباء سع ادبو سسرّيعت "نساك اذ ممبانججلا لد ف بجأرلار ارسم 0

 بجأولاذ لا اما صرعل (ىب الصوم نول نس احامس ريم نّرمل] درسوا[ د نويسرحلا ف سوما ومر ١

 ليس طا ةنركحر وعسل ذي بحور اكميقزلا دل ىوشنلا أرك اعلق للا نسوكح
 هبركحآ لف ئاعو طن اريك ىلإ "ول ائحلا اماما لس سادوّرس ور. ييلكل امج الإ ناك نأ لجو امم
 مالكوفنضا ناو قانمرلاو يدروأملا مااثائ ىرئرل امجاو نسزخنلا ناكناو جدول | قييح

 مةبسدلا رشق 3 لمو انزع ابننا مرعل درو امزد ىتك أراب, وحو اند هديل اك تكمل سا
 ذقن ماعاد ماخل د هانزح ان نيب ارد مركحو لما بد عم نيب اد ثرطامد :ملعا عطتن أك

 'ةيل صا! الب نري نل ا ماو م ىفذ نار وجيد إد مل هدارلا ل ايس سسسس] وانإ اها مريعل ةسسسلا
 عل يلب ةرلا دي توينعا كي دسعايوتسضدوأ رب الا سلا لعد انان/ و دم يع مي
 ربو هلاوهد ننس ايوب عل دو دره يلمع ل | اندع3 مزز مبطد كينان! انرع د اكان رد
 لسد نيسعررل !ىؤرعل لص 21 لسر) نم دامو كلا ب كش ن] ىرشلم نلصا رئعزالر
 ريلعوسر حاب ئاجحلاب ضايعا رع لوس رد ياعرب نسر صابامجر سعي اوان رع

 لايدر ابل اع الع :للعل ! ربا نه انه دة ارلا :رخر وسلا نالثك مي انبح, لوز
 ل ا لا هد 1 راكافضو لل ل جار فاد كراسات د اذ ربا نل اسنان ) ىالثك زيدص ل نصرص لزعنا و امرد

 رفا ىل اعلام لكرل ابطحو السم فرطل ساكن اد عوممم
 0 ةنالل هر سم مركحلا 0 ناطومش مباع يانبحلا لحما 01
 زلئعالا حوجج دموكجر مور مهمل ىسقعلا| مب نهر ابع زادوعد سا ار عه يع دن انبلا
 ةيدزع انها انرطد حوحو حوجو مباص لب نكمل وثب هنبع ملوطد عيبص لأ جوجم امي دنع
 نطملا جرجد ري ئملاكررّرملا عدا ان ند ارزميحزع كل ) قتكرسخ 970 ا مول

 ا دام مولد نادر كود كوخ برا لو لح 2'رْند احن
 ١ ا ممل نام امو ات عم اي سبل حابب 1 رج الملا نع ا ١ صو رسع
 لوم خأ سلا «داناح اناح ان مسحب ىتاشل ار ئرت رعوبسح وا وصولا كلر رو
 اسما عوتول مل دول رماح هلخا درا باد ىدرو اهل فالخ نوصل اوكنالد
 مستر 3 لكك ةبانخلأ" من اك 2! راجاروز جلا ميل المل ككل دو ةداعوب سس ئرلا و
 موكا : د ناطشلاف دعاس رصد ىططو نفنكو نيك رار رتل عب انو
 نراز رار رزه مع مي د دوال ١ نئلر ناو مساشل يف رع وشصوأ طوال ىف سنع ميد

 متون عترل روك نملا ريطوص ناكل ذم اعد ورم اكرم محلا نشد ند : تْعِلد ناك

 11 لس الب انحاز اق وسم ملوجبلع حلاو سس ند يور و
 لش 'ثبانجأ ذا رحرج ل امزرا يامل ام يرا يعز دموكدللا دجرعم ىلع يمول مْرْوِب اًماو
 * مناخةبانجملا بحاروهنوكرمر روم مهصاه ىلادأ يسْيَمْلا ىلا يكرس لع
 رت ضف بتر يعا زيتا ميت رائد ءةوعدملا الد اجلا ف سعت لامر دل اريعد

 نه.يبت



 اهسياوازلا ىحوا نيسيح امم مي انجح رثوب مناف نب حهسلا ثرع) ملا نال داحالا سدر طب لولو ملا لا م برس لانون اكره رح ال لسمو ,بانجخلارا را سار دج ايس بحب د *0 خا /طافادر رز دف ب نفل وب ايطع اليد ل سرد ل نش هيلا نصف رقش ن ف احم
 رولا يوسبىس بوح مرعد بابعل) ىف مرح نإ و يللا كدر سببحرل | ,صراوص ا هد ابحإد
 مم قنمبل م امول >ميلسعا دلو ناس دل ) فرع رس ان كرد )ر نسر و نسل ١ ىف رند داب/ نسم ءن رمل ريك نيل يزيح تد رد ةري اذ نسر ام ايسر نست و نين ةارهار. لك المص ا مرد ل انح نين ولو
 ىوززا ىدعرتد ل اب عّيم امل مج جيو جوملا رسل غرد نلا نال نر نمل اميل رع يم
 مرر لا حرخا د يتعارلا لاوس ا باح م انس ند يل اسر اء ظد عزم سس بوتجو مرج مسالك

 لف مابا يع ناكل يرحل وح لا يفهد اب ضو نسل رويس و
 م نيشلأ يلعن ناث رئدوم سرا يوسملم نبل ح امير ا ابر حي حيض بع يس اوف مر ال لح رك رن
 م امس دإ !مل ع اسيد |مصواعر ىديلملاو يزرابلا يح يك نيجرلامح داو ددأ انو
 ١2راو ليسل ايمو و يوم لسز) ضمن ل |. ش بج احر ار أر درج يل دارلا نكد
 يبصر زعل مرشد ) نك عصرا عسسل ابر رص انشر نأ ىلا ظن رنج تلشملا "ىو ط اكو بح احلا
 لاش بلسم عكذل) امه بجارلا ناراملا صو اواعاما ميسم ! رهط سند اربد بنك هدايا
 تير امر هلو ليك لمعمل !!لاصوانعم الز موكا وأ توم اك اع مبسم | ٌريكال ١ ناك ن١
 مدرلا فالح عاشت ال ازع امرك نعل يعم ول ) ىف ةسوكح ماوح ىعببسلا دون نكسر
 حرش ةمركحر بع دموع نيشلا دارها نعد حرخلأ حش دا نموا يف روكذملا فام د
 بيكر ئيبسم الباتك رحم ريو اب اجلمم صر نب ري )كن بام ربو قاسي ال ذ) منابر د ند سلب
 تبدي و نيسسل اك حمي ئدزلد الن اك نحر لود مث حج ربحلا موك همّ انما! يما مب اه
 نع ىنعوا مدا كلن نيمو كح باجا عرب او ئيسلا زير كح كرحو نرائملا يد اهخربس اه
 اهفادزك معرس بجااوااذا يد امرع ب عولب دوت ماو يرحل ) طارش ملاض/دحا
 موصوملا ورث !رسغلاو بتكر اس ونصر ذو اح د نئف ل اكس! الو ارم وعوتح 3 هدا د اواع
 فااقاند و ني نيل )"و كا اسس ةموخححلا تكرارا حو ىل دما وا امن ام ناكد يفت اول
 ::رثزمك ولد اهارنعل إد منح رمز نوسب اتت نمل لص ارحل و ممر كملا ينحل ]محا سلايم ١
 الس هلم سنام نيباطدلاو نزال نم ىسسلا يا اهم ئر ميلتملا لاومدل )
 معومسم ف ريك ناكرل ربا نم يطوسملا نك ئيدلبل اء دام ورتخلا تريعلاا ل ذل ب مل نا
 سب نإ ليست سوما لاق دراملادو نجلا م نلداليز هد امزحاب اسمن احلا يح د لدلك بجي ملدا
 بى يلا نمعل ىلإ مل اما ثيل نق ىظملا وادع رد ميل ل رج ناط) يه قالأط) نل دله
 ناب لاخلا يذلا د ايشلا نعم نجدد ,نيعشمل عيئلاو يب مدل قيولعر ىترملا يف
 راك بوابه ضد هرب واط مسكات سريا ندارج لميا حلم دعسدف ثرط عطوو ريكو خلا يفد داود
 تا وحلا ا افلاهرب ال انهر) قس اه ذا اند بحي ل ل م يق اجر لصد
 ناش املك جول_معد ناب رجا ند امنع ب ان ن انت سوم ا نت وانس | د عك ُد

 بجراحؤصزم د ا ايوه بع : والا لام را لس يامل "ب نحو النار نامردلك ,
 امممفدر ص ١لو1]ن اكد 'ةمجتلا ننصد اميحدا روزين نكد والا دل باب و وسمو ناسام يف انلا م نل هلام اع فودل اب ند امني انن) لصف يراك رب لوول )ىاغ



 مملا هداضرا مك اطرركل ثولا نأ لو رد انس دزدال نوح بسس رسول :لئاحلا دع لغم ىو

 م ئس را ان حزح و ىئس الد ليعمل ازرع سس ملناش رم الرز يش نم سئس هيج انا ئ
 بدو هبرلا عبر هري اوه شلا ن طيوام معن هر ا نرط فام نسعد رج صد نه ترط اود صخمملا

 .حيراعلا نرص مخ ركم حب امهلا و ر اندر الا لولا وعد اول 5 لنوع هاما حو ءيلع ئالشلا اددحا

 00 2 ثترطد عل ابولع حاصدا 'تاؤريلععانعن
 مالو

 رههارريهبرع حسو عر رز ةودود ام/وع ن وكيدملاج نم بل اعلا نالخجب خلاب م حاسد رزج ةقناود انوع ن وكيدرلاح نم بل املا فالخب_طلابلا ٠
 د اىنح عل ابك طوبسم ىهاومو رروكزشا ليسا و حابصك



 ضرضن الورم اعف[ مسح دل ىا نر ئمهج او طوول اناروج مشمس ايبع بسسشلل ومس اركب
 نرخ مل وا ملقم نم قد كلر طب مقالك انادلا ثوع نال عل نبال اد ص ارجال لص اصحاب
 ساراس | اه دلو الز ايهمعب الث اعنذ'لدامول ام تدر حاب جرح رللئاع انس د يا قرغلاب
 وسو عرغل كامب د منلذ اعواطت لص ايجال انسان اياد ةداع ل نل مد انثتامرخل عملا نعد
 اهدجرح ترحم, ايد نس اولا الف ننامولام ى الك فذ اتد ! )لذ اع نلعف يصرح اد سدد
 نائما مدع محا ننمرمح انا نخاف تساهم اواع اطر اح ل رس رب اههان' اولد اع نم
 نذاو نماما بوسيل | ةيدر درب رثاتن+ نموا عرج طر معد عا نازك امي سرحاو نه حرب م بح
 مرن نع اسس نإ ة لسا بلط دارا انا ماني عبس دام د داع عل ! نواه 'لحا من صل او يحمس دل
 عابسلار هم يا بوكسس جيب عرس ىف ا روايه نم رص هول و اييبش ف تضل
 ميما جاب ملو كالواب سل مرسول ذ1 بلك ن نص خل جيبك ان ادوح باخ عبس بس راد
 مويطظُر ربضد يهل ىف بسن نئدالٌم ميسر قوهد سد اواعامهرحا لاول مس دريل )
 ن الويل رثنل اد بصل صرخ انعاو غيل املا يف ن اتصل نأ لوول اد مم ديو مكتا د حسشسمملا يس دول نس
 ريكس نافائرعل كالا رال يح رروجنم ليرملا نع لانسر ب كمن م نأ موو مص
 بضع لوو رخو اًناعظد درو املاب ن ار املك اهدس نان ا زي يس ص ريد روع هدا نكي
 رق نيو تاشدو لص ترحالسال يدرداماملاف او مصح رزعيسملاةرريرج وو عرصو هيلو محا سيدة ربوئمد سازئالا يف! نزسسا ن) ماكعنل نمو نلظم ريل اب ,رمعض ىئلااما نام نيجرحرج
 :طمر الد مدكرا نصل ودل روع ميد صد رس رنا نمد اسس ١ رركمب ل نا شع د نسمصلل ل يد
 زوم زيكح فاس الكر برها نم معم نكت )اخ يكمل و_ يمرس ح يسن يف عجشلا ل نوال د نتك د
 :بلعداوط سرأ راثوا اع سئن يتم رس !دراهتازيم  عو ىبسبل عمو و
 ياس مذ يمل ةادلا سي ميلك ن) تايبانجملا بانك لباوا يتملسم كل اعد بكرتملا نب انك دامك رئيعملاو انه شارل ميد عيش عركملا اع اع 2 | تض وسع لس ناياع اناس عكارلام هاف ودمع )نفد الرع سسعل ىلا لرش الريد ميدع نا يح, خلو ثامو ملف رسكت اذ

 بس دنلذاع منلتف للعلا ينععلا برهلاىلا عياشلاهابحلا لور سسنوت كالعإ دش طرزوا
 فدسلا نغصل بوم مبلل مسد مري ل ئفسمل مد فس ولا مك ىهلا بتم
 ئوسملاب تونعس مرعل ال ٍناشلادوم مل ععص ول ) ف مجد ان د ضع للم براحلا لحشد
 2 ,. ابسملل ار اشم درك ه يسكر نلا يب ادد ىنجاوأ هبل مند انهارسولو ىبص مس ول د

 يتم يع اخ سا ا انا لم راسمح رس اهسرتخدا سيويصر بع
 تير دوس فور بدا لعد دج + رونارش لبس نارتع م كحاد !س اس3 ةلسوسد

 مئاشزهاملا نوك حد َّننع ئئحرذ صاد يشتمل ريلظ اع ىاع نيع رس ديد جليد بج د
 2يطرلا نا بوق فاو كدر نو ليا ان اسس "نه سسمل ان, دل مرسي عيشولا ىر اذ مد د كالهدالا
 ىبلح ل | ئثرماه طم نائعلا يت ايبرط ميدو اع تركرال وس هس ريعا را مس ! د)
 ل ٌسلاال تىنادارعلا ءلاخاَ امير مسح فنار كم لحد املا ل ىحربد 2 اسس نياولد
 مند نعت :دحاسسلا سمحالرهدائل اب ناك ناو حريب سار اع تريب حمد نام ظرح لا
 عدؤرلا اقلطم نهب تا خل الا ىسلاب جّوحد دفنا ىدلا ررول ييشلملا ماقام تلاد



 كم ني نحر اك ناو دع ريبزتك ندي و ملسسعمل طانتع ن١ يلع نا ءان د ندامك انكم هدد
 ناةريرائم ون ذا 3 نأ نيواسمملا زىبسعمل ناو ماهالارب نانا د قمنص عر اشيسوارزر هال مَع

 ملئ اعياعرح د بل علامنمامب نلئام ماع3 اون داي و, اسنم رز معمل عسا ور ] يشرؤلا دبع رز
 رللموا اب طنمرورهدوا ان/ اميشسإب و انصرو هي رئدل ارانبوا ناك دل منال لباسم ارب اس قا
 يزلارود ند لل يق نال املا ندر د عرسها ناوعلا مريد ميد ند ل طك ارض رمدلا رعت ره

 رداخبرلع نارمد ف اناد رع ثرمحر بيف عزم ناع لس هازحرب يربو لو سبب نم نبل لد
 لوعرلا يف ىلاملا دل ن ذا نافد وحيل اد ايف خخاولا كرتمل يع ئدفلبلارل اق اكس حول ارجوا ْيف
 موارد وعن ىئملسلل افالخ زب جولا جدا ف نانا نئعالار نام ةلئريبلاد مصرع
 اداس/ ناكنا ةزوئملا ةلقاعياع خذ عاو) دبل ناكرل راودالا نمزج يدعدر رص ابرد
 لسرلو ,نزداعو عرس ع يحرق "ىلع ناد رد بدر يف دل د نسل ١ نفكدو نامح تئاوسعبد
 روحت ل دبمس ع الفل عاجلا ىلع نازح لذ اش عمرا دنع ن لو نمد نداسب عاود
 يمردسو حام ىرطد ايد ةيدوع نكد من او يصور ) ند وبوْروْيسم سا اهو لزم ى

 مل نذوب ايات قاع كلم امهوعس ل جلاد يرو نادئزرسل من ننوبسا يرض ممم

 اًببعوا ل: تان ار!ليمل تاوهو ةرجالا لاب انكدرمحلا رملسدل عانس د ند
 دابا حجرا مسس نيرحاولج ميدلعر ركذم قزمحلاكن يال رب لعن اس ةررطب ايد
 لاق يرؤدلا ليت غدر اه نع نرابحرارج برب رعسد دنوكل إد مرتجك ىرئعدولد
 كوللاؤا انضارزلاطا مف نور رعترج سلا و) ضوبملا نوكرملا رم حول د ئرفلبل ١
 شد ناوم و و) ركز حت ومب مزح ابرو حب حد نومحرل بر وسل لس .يمرحلا نالئل ير انصح
 ام/نافعلا ولعل ئينع ايرث ايرءرح ئعلا ميبْنت اوين ىمحرلو نيرصلا) نس اب خد وام
 اهرماحرئرب مرسب مب ناكو اوضب لارل اركب ميك عد د يعول و ناحاريملاك يبوس اد
 , اهياسم ا بلاعل١ ناكو هر احا لخرتهراد يلاةارمأوا اري اسعو) البحر دو
 همهسنور ند هايا وامك لو ان كررت اطوبطعتدا ررظومل ابر له اج انرع طم
 رزإ يعطل! لودر اوط اذ ,ىاخت نكد مل مسن ك الص اره سس مد عرعر وكل نهن)
 روطلاوجدراعدامل اع ىردب اهب عئترلا ناكا دا امواع كوع عركلاك >رلابز مهلا يلع عد
 «ىراراوام/ مطعاو هاو ن١ نكد افلظمر رصدةغرب ل ناوارل اع ايراد مي نحر اما نإ و
 وس نو ند ,ئلد ام هاعد ند نئجب داو عريلص رد رزمع بلك ىك يباب جود ةاطعم
 ”ىلسرءعاوعرملا ند وبرد نائدذل فاشل او هر مشد هدانسج !نائمدأ در اح ١ نك
 حلا واما ند ند ) لبد يع سدوم لن مشس د ) راع ئزع ا!يزمحر ١

 مس نيدو زبد سئل ا امر بد نلت اعياعو) ملت محلا كل ذ تن
 م زوم دالصا عزهرك لل رحاح2 نب ابل ون ١ عت لد اد ص سدا ١ ادكرص لعب ل مرو نارالا نيب لبس مل! ناواع جانجر هلل مرك و زرع مل ار ياع ناد) نع د نع
 فرك ةوصوم ذ) ةلىئموم مىس)ن ىكبذل اموال ن ايد 3 ) لئعتن) نول ملح يا 1 مسه
 1 _ هنذاوةراجلا نعم ١ن ارك وا اغسل ةرام اري 3 قب طب صح وأ امين عب ماعلا هين ذا ناو ن سفموه | نكت ةراخ] تان قبرص“ طن ريح ) رد .ويىكل) رسرئر اجلا اه ردع عرس قسد_مهنر ررعع د١ فرط ا رج

2 

 , 73090-. هنت



َ 

 رهط زلا ناكناواب/ فل انزل ,نلقاعواعدووردع نامع لم عرنجو م امال / ملا.

 هعالردع نامصب اص طر فج ن اك هز نصري صو مامدل املنذ ابل نام لاو هس
 ىلع ىوطوم رن اد لوول ان رنا معمل اعئطع اع. "عمهم و” مامال اودع رن ابْص 3 مكلفاع

 جما !نعرش اك مامدلا هنب مد ىتساه عجر) انس دل م. كد و درهر ورجل ريمعلا
 سحر يرتاعلا ةمال سب طوبرشسم نامل اذ الاد هزإو لهل | مسنات خام رانا ١

 اكل هللا لاق لطم نمد رخو عم اكن يون كج نان انرسار عج واع ل ذ يدرواملا
لعب خيتو ند ناجح بسلدد# ًاببسار حارسره اطوهد

 اهدا الام طرب اود نامدلا ن

 يطال دابحل !نيحلاو نباسمل | كل مارب نك نامادلا يئس هند داري ضتحلا يد ماماللبرفن 2

 اذ راملابرقر3 تمحقيرطلا ادني انس اخو نيس نر نذل اول افاثبح ماهل انىط اننا

 مي هابسرا ابي ود رصولف ىبطكر ىيسمو عجب طز او ىظرلاه ماس امج ملا ذ وي اعد
 ساسلابرئر مد ماهالان ذ اذ م نارا ل اطا نعت ملهراو باب ينعي اكسس عيصد وا عداشس

 رم الك انهردا ا نيل سصملا نما سملا إم عه و) ىيسسملا رؤى وحول يبد توب نا بيد

 نو! ناد سائلا ىصا نا ناو رئد وسعت وان عل وو ناك ايه ريعو فوسملاد ىوعبلا

 يدوررعد ,ل ىلا بح نه يشل اذاتدطم رن مح سم رويس طر بدرمخلا لدم امل هيض
 لبرنف ىبلْوْس نسال و يقر اهلالاذ مام ل ناب ل ناو منمدب مل ناسا هن نر اوم وار يس

 كبولو نييسلا قرا بج نيطنو نيس اند رع سعب 2شسيسح داري سدد
 سمرا

 ناانسملا اعااوسزمهلول يلع كيرابر ازا طريست سنوتك جوا ذا الخ يذ عرحانساول ود ىلا
 رانيا صبح اووسسنمل هطاينحا مدلج |سفئوملا لسرم ضرن لو اريل اح الدار رت انبا
رطحو تك نصد ندو نطرس ةرخ من هيبدلة داع واعي مم ورلد نم دل ىناهو

 هرس

 نسرل متن داعلا اخ ان در اًخانانس ١ كسر ربت اطير البا و و امس لت اهدرععنر اطو
 مهعح مرورا ملؤت امورل

 الباس نبع تح وزفلا اجابا

50 
 دا ىو 1 0 ٠ 0 و 601 0

د ايئنال دعب به نادل حابرلا بورن وكام اه دككدداراي
 المل لالا يروح! برم لهب اءاصو انط منظم نار 

 ب ..تر ان( ناعدا برس | ]نصر !ئئسو ند ذاه دان ١ فن واحدا عرذ لا هيك ناد 9 (ييعيحت تدل نلت نادل اه كب
 للمخ اع مزرعلا ليس

 معن يمن اد- قاب عجدماعزو كلو ولم :سنطا يلمع نيرا ونس نحول سبني ومب لو
يم راع عم وبل عئسملار خيل مدوداعل)

ذ ايهناد ةداهلار ر ئ مادام فالثك رن
 هيثواهدل ث

صو ب كام 3 ! نك نسور ند ليو ناو امهر بع سئيسشلان الطا هانوزوا ئك
 ٠١ ناش ب 

 نضؤند ثمر انشارل نب ورزولا ماورد دوال راو يبو قييرامزأب محمل اكمام 21ن ذبول ١
»شدا لج قيرطلا يذا يجننن )براق لس فونزم نضود ءانص ام تالت هنذ راع

 
 هوا قكاننلا مرسل! نعرس انلا يمل 3! مره ضو وثسرب قدام نقبل متاع معم د

 نواس نلثاد طرد ماهال !نذابملو عر ان يلا م2 جراخ ى لنحو ا حان د

 سوا ند اعل ارو احزندو ولد نبط يعزم و) نب افالبعا ىسمو] نيلص م ذات اف لطحا نت

 بازيملا 2 قابان باع حنجلاو ند تارصجرت ةز الا ىلع هت احد انواع 1 معان حْرصو

ئنردل !نوإ انا سين ناد مدع ارثس ازاح نا ويل اب نسترن اور لاب ا ن اممم
 الاف ا

ل اه 3)لؤق هيرولوب ينو منان اعلا : داس طو
 مو احترق طايرحالا و صاننو

نا وارب طوس ٌمْنع امم دا محب "لمس ال
 (يكالادأ ناوعلام لوشل ا قا ير فسلك ايس ول

نهزنجاحلا نإ رمبلا اف رمى ٌفراقو ب:
 تاره لوكا لذاك د بلغ اا

 اها

 م

 نكدالف طمس ملا نإ

 * له تمراصزمرمال اذ دن ميت
 اا



 كك

 ردا عر يؤم 2 معرسسكى طحنمرن اظدام ليو هسيب فنيين وحدا نب/ ةجراشارصو .

 ٠ 1١ قن راصارم رك ط رس لدو ئدضن ير قوسكت اونو يبذل ق و وركش ود ضرحا» 2 7 0 مطابق نلذاذ ءستعدالخارإا معدد جراخلادا ملك همس نأ و ارحل اكون رح نست ن اك نورد هلاكاكول اهد وز محل اوفساول د رولا نهاعرم ىيرص عرعس ناد منك اس ءصن ركن مول اه رنصجل هَفوبن جنحو ؤص اخرردع نروتسرس ا نلثل) عدول منلداع ارونعا راع اعلا ليصابتس نلث اف :نعيددا حر احلا ظن نجلا ىف حانخاو تاربدا نيركذ اهيا و ضععد . ناكناقةردؤعلا لو ا خرمو ةايل) نيم ةرو نمل مرد اعقل رولا و هب نإ نين سنت هد اذ هذال اح دز دارس حطم هب ئيطرل ندر دابا زن عيصدول اكد ع انبحلا يفرم املا هش يأ نك سرفلو توئحشم ام ل 11111111 انسسيللا ةردل ل ىلا ةماعلا بحرا | جب احا انعر وثم ىعدالا لحعو نم واو الملا عين داد 1 م و امينت دول )رح ات ىردا ع لسد اه |نُئشس صه هراد لرب ام ياوا اعداء ام لسس نا درو مولا جد اح وحد طلسم اق عزع دود مين اه
 ا | د01 ناسف هذال وتسوق نمسا نه ش ريع ىزلا ربجراخرر حاد زنمل ١ سنا قود ابر قل بمكرنلا نح مننب اون اب بحرب و بام اد 000 ناوعلا ةصدرلا فولط نكل يملا 'رحرسل اهنا كل ذش ارث وانصد) نيه يما نا زعلالاف ن اسس ) هب نةمود نمرال اب هرزام لشن ىأ ةوبحر خي ئابلادرا لاق .0ن) )نردد نص ابس هام نلثاول دود عج لرسم و نكت, نلوم ر.:عنم طراخلا نايهت اب مطوع ناك نأ يدرواملا ل اقرامواعنبرطلال يلا بلْ ساه

 نانا ةببوتلق اعانم اك ناوع ضارن دمداصلا رمد | راح ئابلاوعيدإولاد داهاو عد م و يرد هذ ور[ سسد وسان د دع عش طالب امداد انر مط ملل هل داب و رام رارح انو حانحد بازيم عياد عبدو لس مرنلا يلع زيصورلا َقالط ارح
 م طظبوعيد ونس و ٌتاسانكي ا ضاتلا مج ناعام حطوند مارال لرد افا نون ١ -, نيدرطلا يلا هلم ام هاسول 2 فروض واروئ انلاب ةيرعن) لح معمر يف ضد ردوا ميل امجد عدذ 2 !لؤوونخأ نك ةطا سام غبر كب مقفل محن يناثلا دلع لصوعإ طورسلا نذل ينص أ | رتل ىلاولا عرما نإ د ست اص وز مم نحت نكن )نأ لُصفَو لوفد لصرع+ ملا ا نايقعولو عريدزا :طورسل اح ام نلثا و طش س و رماد لإ ) 12 ابى مممخ جارروا هد نلتامزع نائم دلو الا بلطلز رروماوح ولاة وستسدا عزك ناصععاك ١ , حلما هوس كِل هلا هرارح لام نه جرن لير نللا ىحإصل ود د در (ميحل 0 ساو وساد ال لت ةراج ادد ويلا زءزرلا نحس لوس ن اكيل ود نه يجدن 3 ١ ١ ْ روف اهو انام ئبكرل طصرعللا تولنل نائحز تارسوج ارمله ىلاور حك ادوهو تدلعح ا يلا اك نرحل بص ١ نيولاه هاسول ةدارارم نحدد لكل ابل معحنا نئمرلا ولناملاد 00000 رووا صحا لقا دن | يم رم اركز نست دل ىئلا رزسسلا رمح 2 ون ذايب ىلع لمد ا آ ريس بسر اًرس ىلا كلباههرا سح د نأ و هب ناقكلا صرحا ال) ز)عنكرلا موياصريك

 ف هةر نؤو رافت ساد مزق لل م مج تا
 عراتس ى 6 تامر

 نىمو ا



 ناودالفاررقواببلعوتسملا, دوو حائملا قرا حج“ ناع كماجاظبنملا» ف 0

 زعنس ازيتسا زو اب نان الفالصعا ميلاراملاجانتجدل عداشماواعوط رم ف نانا مدام
 نت ناداذص ن دل نل انيال يع 1م ةلكو نحردا يزعل و ئيئئيس هن رعرذالا لقائك نسم
 نايعد فاًملا وانه ؛نئلررل امطّرسف وملاءاو دجدرألا نيل اذ عر اًسسلا نم هرع

الطمي ناو َناوملا فكل عراشملاب جزحو كو ام حرطأف دطع اسم ادد اعلا ناب 5
 

 هاشزدام نحال ذرجد اهيعدر رضع ناو ناهنص الز عزو جرب انيس بد نعد رنام ابحر طرر ظ
 مه يلا فرصا داع سن لنا نامد وكب رى سك ند ماممخحلا صراد كرتيام نا ايحالانف 2

 ى اها كاتم وب داتند يف ,ئل اخو مويلكونمظْنَتر ابرلعال كاشلا فىماملاراعد لولا ْ

 بيرم اوصد ةداعلا هر يئرسا يفر واح مذ جم لو نذ اننا نكو حدص لول نع نسدع
 هن كي رهلا نال ناقل نلت اعراوه ا ل : 3 اعف زلم بيس فئاخنولد ٠
 فود طول جب ناورعل ارثعذار رع ا قاماناو دعاوي اْو حنان ئاثلا ممطساسدا

 تو زجيررصل نؤيد انأو رع ايمو اخ مىدزازمللا لد نافتللالهارحا حصودر

 كح كرش !!/يولا حدف دولا نمد دم تيكا 0 اطال قاما هاَنرَناَك
 يدلاصؤىنل! نال ناىئعلا وأ لوكسلا و طر اؤلتلل ياللا هسدإرلاذ١نولا بسلا وص ىذلا ٠

جداول نحب ماؤاانا ايموادروه نحارويكاو َْن اكدر ددا
 عدى ويب مل نقي ايست لها 

 ل قمملام/ ختد درك ىك مرودوا رإ انادي ضارمح ا كلمي ىزعو نانهإلا)
انور طر ىلا لومخخ نو اذو يرئرملا منال و لا نيدحت

 ليس دز بارحو) عيس صد 

هبرئد انس ”,نغطبسا انزل '2 نائعللل ها نص منماولا ناد ٍْ
 نم النجع رككد شم ينوب 

 نسعملا ,لك ناب لور يلكل !هنائعلا طوسد الروأ ن امعلل ل هارون اف موتك لسا

 ' مظارااهأ هوو ىل املا اس١ نحاراع نائصدا هناه نيكس انهدزجا مص دد كلي اوبر خرلاه

 ببشمل ازح ل12 شسسن ابملاكرد احلا نيد نيكس ارا طووسلل ىئملاوصوبلا يف طؤرسس ! نالث

ع بصانلا ناكوا هروربع خواولا ىر خد اع انه املج بارحلالادبح 5
 سووخن ىو ل

ى درواخاز قمم موت 2 لبسسلا :ليسسمح لوشن
 طوس راس اه, رف صر و | قلق تن سول 

 كبح اس انجنإب جاو ةربرلا ميما درع نوئعلاف حرب بونعرم ةجدرح اع
ناكول مل فالك ضّند ال "رو للنت كرمت املا م, د ناكل“ ثملا نإنوا مدل عم

 هربت 

 بح سعوا ىندملا نص ور انردع داججر حر بيان نيطسا
 أسب ب اننلات نأ ) نيكسل)

 اناؤاطتسم عدادل) هعم َبَنَح سرج نفرح اص ايصرحا درو يب ىلع اند دول د 0

 بكري هعللاف الخ ن انضانص امني ذ بجنب لاخلا تنز او رز ملل اهطدب ؛دح ناك

 نكل ؤ لّسمب رسمه نو الخولا مل نبرطاو بو رىحلاى نو لبد ل ذا ك نبب بح نأ د ظ

نرئدلكل صلب أ ران اهو اح راو اتَند نَكُد 0
 اناددع.إ وجم عيصوولو عيورلا ت

 ن ائىتل ام ام/نسوت هبت ل نك أ نأرتعأ حيغوردلد نيرطم
 . تن لثإ

 تائصيصلنو ْاحارملا تزل اول اهقميسو ريفا ظم ملجم تدافخ ناد

 مج حيتم واو ناعذدإلا اطردل نمر يضل اظن يخط ارب نمر لجأ لا راع نعي
ا ةرصت نإ ىو شتا 2 لاعد دجرح سد لترون ةمحت ايارربع“ ف ]

 ُ , جرح دحل

 ىتاردام انرا دع اب ْنَس امرعولد رحْسو اطار ايان لولا شاعلارص يلا 1
 ظ

 يلف



 :زلقاعولعو هبرؤتمملا :لذاعواش عب نامع كئايج دج )واانامو را فرب نمل
 لإ ةراما روع إنا يلا ميسنلا نأ وعدا دءصما اس عينمرمل جدد وضعا نامح اعلا
 قاصر اند او رسبسل لئازد اومن ارحل ننن انكيتم نكن اعلا ور دسرئع هند © تاو ناكوا ,ئم
 خب راع نط | وم ارم نمو مرارئنك تؤم ول راما جاي ماو ن امكض وول ب اهبلكاع طعرا مبدع امرينالع 3 اميسفمل ناكذملا د دوعتلاو ممل امنا كرحل امان درطرا نسرْطلا نال رجس انو دك اثرارها بم نمل اث عر ذ للا يح امك دس افصرحل المدرو حلاو ائيرطلا
 وادا ردد املاثاك عوكدرع اتلارأ صار ىحو ىساحلا "رد جحرصح ٌلالطاث وم «ركرجدل 5
 ام رطعا نعيش اك انامر رند )خاف حبا اههنسم ب حاط سافل نيرا ناب لحشد ارنا نه لخو راوت داؤريمرن فو ندا بسب ل بدو ميكو ىطعسم اكول اما توك رطل سم ىف ناك
 نانئاررا نايات نام يام ناتي ١ كلو حدا 0 بحربامم موكيت م مارطصةا لل حمو مستع جبال تونر معلا داب رصاو نامكْنل انلار محرك ناهد املا نيرطلاو قيمحو عساو نمد ينك لضوش نير (.انك ظ نكرعم تعم بانو ءرع هزي ال سشلابجر سمن سلك ئكيمح ود مي انو ند دارج راد نم ند يفتن ركذم سلحرل او ر صمد زباعل ١ ", نود زركم معن ال الر يسب سمن اير عول و اسس د
 0 مدمر ميلكا مار دصةا طم امه دحأ رصندأ رمق اياب نيكدصلا مر نلفاعرلعو نب نمل)ر يصدر حالا مرح عم ركرخ نس ال مناد م تحبس انا رح يعصر باعد ابناعّولس» مارطرم الل اصوأ ٠ هيعمل ري ع تسر لك د لاذاعراع كل يغم اهؤمتاستم ارطصقلا| سرر نأ د ام/ركر ف لطمتم ناكل اماسي نانصلا نوطمو مسعر لوولامو اطبع ىلع ىئارلار روب مولام رم دلك ليس و نضماطحو ن3 لف اهلاواع ئرح بحار)) ناكاعا واعي تن احدية جرا ان ” نىررااوع لفك لن اوامر مو ورح اصر حتو لسد لعيد زمام ملك نالزحالا تداول نع حيرد نمفن لك .لداعاغت انا ٌمداطرعل نصت الب نازل حد نايدحد نالبعم
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 قاباردعايخ لا زو نهد اىئم لك ملك ' + مف مث انامهيلوامه لولب داع اخيرا : سنجل! لام ند هبا نا )عام ست ئسصد امم كابر نيكدو رم ظ ردو ررلأ وون ذا وك ص اّسمللا] ْددَو ن نت - موك دراملا) نذل قساهرسد ريب الو نحاسسملاو نيراعملاك اصربتل ركود اما مسوغ لا سبارل ااه نمش املا يف اب ضن ذلّرمو بوما اف رزعلابلا كك نددارملاو لسا روح حن سسلبلا !مخ اال مال ند 3 ان لنسب يلح حاد ليي تواع نييكارل ارح انك اولس قد امل ل يوم ابا 2 )اح اردلا عم نيعلاةرلحُؤا مرق 0 .انركرجح نلئعبن ل نكل نك "نسال يرسم زم انكر خ1 هاب متسبب نرحب و ببعص نس ئيربارل ا ىرج نكن رارلك د :ر درهم امردبعل سيلا عزم شيال ١ لنا ىئام/ ئسال ردح اب: 7 لوجو ىلا تحفل ربا دزيصت ى متن نيك اللا نيكذِح اناكن ) امهيس لك 207 لاو اننا عن ]كذاميت 2 نانكلا د. مثلا محا نكي امعنوكوم عن انأه 0 انبب ةرانك ين املاو مسمن اف ىلع 6 0 0 ١وو سدت مراح فقتنرا



 نضرب حلا وخالا اخرإن امبهرحا ناموا 020 ايهرعر_وطُد تام

 رح لبحلا ناكناو نلت اعواع 2-6
لف اعواع ومالا ددحإ ارحذاو امم

 نص ن

ع نحف َمْوَبل بص دوا و كلاناةنو
 ةتعئوصب همّرل املعم ن' نكات نين هنومت ن

يسصو نياق مامن مس نوبل يزعم ١ نكو
 نيلمأع نانون عدا نا

 اجو! نال بسك عونامطن اك نار بطل عم ودلا يوحو نمو رزكزملا" املسفمتو

ص اميتر)ن الوديع ربح
 ايو مالا دفعوا جن ا و

 اريل مبان نا عيش جمالا و :ثماعل مدام طش هزاوجد ريفا وس مي
ولا طاصم طا أد نه ابلوول 5 سس 2

 ةداكا طرض ع ٠ نجعل ام ىركرا نامعل منعل مملك ب

 العض عج دس نمش ل لس نبا هن كو شهر سوا تبر 3

 هلا دعبل حرايللا حس عنتر نب | لاف: نكد ئيدلسل | رح ام ولع املا
0 

 هجرا كالا ل املا دون !ميمالكرجا طم دائما ف3 مى نضاح مريع و با نه

 اهزهعتدزئناموتسا د د [ىييص اعيهلصلالو للان ا
 7 «١اذ|١ 1 ١ ىناا و 1

كان ىف ىدصلا رود ىسو لاه ف | يسرب د ىعخ نماعنا ملف ٠
 0 اد م

 'رد بلرخا نام نأ حلا , د6 صف وطب سرب نع وو ىلا يئملثن املاوالزعر يع
 0 ال اضن وذهرشا ناو لل فلوعدو بوكرملا ناطسعب نم نضافينمعلا ناك ناد ثبان
 ١ طنا رساو تايمك ا ,يئلسل ا وب مزيجو [ييسشعل اب ا

 0 ا ل ل قصيد ارا ) من د وص لك :.لناعوع نا نم نيس اميرات انناءد
 هب اهلق نأ 0 ينحل ىلع انب ن ابر انك يفي او وسنعا جبرا ةلالعأ :امياوتْش
 ىلع يان اع فاضنأ 1 تلثد ل ول! محوا اعمر د كف مسه لس ا

 .نل ثدعبمح ات انهسغلولع تنححا ناراماخلا نذل ام ةبسج ف نع ق نعت لك لماع
 منعربجا نينجا ن دى سن ةرئعل] نمر نب ملااو ى نحاراع سْسحو اق مرخلا انزل داع

 مر لع نه املك نع طررسم ايش سنه نائسنحلاو | نثيرل ئمسمسم انئراكرل م سو أ

ن ليك لك ومب ىن اكو م1 مرح ٌناكا'وا3) ىل هن رل ىمسسم نسيج
 نض

 نفل رحا دو ص سدس ابا 0 | ديسملا ذا كاف مرح

ا نرج مهد 3 بوح ئئد مهؤد هررإبع
 اير خ شعل فران نط سم روطعبو

لام ا حدا الا ١نحابمسصن د
 ترا سنان !ن ضن ومع 0 م

مص فرو ربحيو لكنه ناد علا! و اسمن
 مهنا زدبجد ماد امسرك دع ا

د!ضازعاةدم اببز كر ع | نصف نمو يزور نوه ند نيقنواع !  يح:
 مرطصا

 تامعد شاف لشو ىتيدرس ةهقلام نشلإرب نحو 11011 الاب

ماميتعرو نرموا نامت ىفوهوا نمد ؤزمسمم ىدب اك اميعس
 اما ا اردبي 

ساراههوادؤ ىص امحلامّنل ,نينوصععم اناكولو نيل قلسسملاك نمستمت»
 مؤئي

 دورا يوان ملم يرلما
 تصرح ل اذ نا بدعلا ريع راه نسر ال

 ديسمأ
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 ظ ١ ظ مدلطصأو اام/* ودل ويلا نص ةئاعلاةياطم سدو هرفلنيد نع ميم | 2 رهلأ زدئاعوع نبعلا ةيثث نش انام ١و ىلا َينن ئلحبب مسدس ضصصرخلا ارا املا 1 رزيإرحلا لذ اعواع ملت دقات ىبصعلا ُتامرحد نبك مولع ص اماوشلا "صد فص نسعم
 وكول يسلم قسرا رئيت اء اسس ار رخال !نبد نسعي اىيعم لكل كاع مّنلو "نازك يسلك نل نكد اياه نائاموداس سحر و ةَسِسْمسد نرد ىصلوحالل |ينسالك م نكبر ليانزطدو نيس لكل بد نصدر رم مهام. امد ئينيئسلا يا اتاكد رد امي ْ كاك "ينط ا الرا اهات ناجحة دنس ىكت ئئزعوال

 مالطمالا ردو امش 2 ام اداسنض) الحاق من امام يعتري حالا حلك مل ىدسجا - لاماضرم ناك نان توكل نيو كاحلا معلا نمر سبا برسم نع ىلع ببنها مون ازد رد س نكره اوه اًممح سيرجلا نم نجلا ندد طرب سلا رنيرسملا يف حصولا نذل" هدر نوس 3 ردارص لنا ىدحاوا طولا رم نار ىجسص ناحالملا ناكل مرا نم

 أ سعوا فرن ١ اح صاف 3 نكذ اميرلع كرام ا معد 2 دار لابحرل نس امنينع دس ٠و ,راهما عم مان طم ل ) بوضع ام امه ذ ًاريجد لوا امم يف سمسم !كمسسل ٠ زير سر نامحاريس نابايعت ارقحو هر ايدخاب ل ما دطرص 2| صد ناع اميبت نب 0 مسسوو ف ني بح ناحاللا ناك ناد د:نصوع بح اسسيلع 0 مراعللو ئبرصم («ر وشف مومنع ف تن |قمكر الب ور وداع اهيداحرو سمسم نزح د مرصلاب ما ةيئاطم لو مس دروب يدج ل كاما امعت نيستا حلك ميل مل الراوي نارا مهد يبرح دل ان اك ناد زج انم ندد دس ضض رح يجد 22| يلع منسصرم عجن م نيحالمارحارم ملام) بد عي لح نير بج منا ىاب امم ,نم ناكئسما ايمرع (ًنْسلا عنيد نحلل ليي يقف امنتإلك م ضبو ا اياعوس تسل بخ ير“ يلع صاشرلاب اا ىلع ابدع ضف ا حل! ندد ايها تانرلو ثم امداد رب لد امإ امك 4 رخال نم ايزحا نم د ىعل
 ١ نيوتع وشو [مداصلا ي ؟ بم واط ناو ةظوبدت اميرحا"ٌساك در_يح لورد
 0007 اننحوو قلصالا قاوم عسادم/ رداد وردم ةاساكيل اع حج
 || ب سيرعلا نعت 17 7 0 5 ٠١ رصيد لكلا مام !ن)و ريماس اعبرجج أ رس دو نع اح تزف تس ل1 متاع لارع حسب ا ليلا :يدا ضان قابلا نس, انحا دماع تؤحوو فش أنما سد نيص نان ف وجم ل ىموو يرشح

 2 حاجرل ىفذ 0 وسن نبت عا 0 نباح 0 الفرخ اب عاّمم 4 ا
 ومامارلا



 ومو برعرلا نود ناووحلا هلاحإف لاح نذل طم حرطن لول ئيملا عزفعم اير ا
 دم "بل وجد نصوم ناكولد بنوجال الدعيج بجو ناقل حم نراشلا نك لرجل ناك

 ىلا زيا وب رحافرعد مل ريدم بسمو سم 1 - نش يكرس ١ نتاج - اتلابإ رب نا وب سيم ميت م رجس عملا نا ريس لمى ش
 ١ ماب العزما كو ناد و يا يس هد كرصوو ترجل نا صحّوح اًقنالا همهنلنهنِلدإأ نان !ارحدل

 باطحسو ال نائئعلا ف حم اسنند ل اهاعمد 1

 حسا فكك امهّىل هزم بسناب! عل اراعم فارس دل اربع مول ل اذا ول وس(
 نم لند» اتلاو كل دوك ريفا ناوعولمل نداص يأ عوام 0

 ندع اف ههنلد نع ىجع) عا ىيصرع حارس اننإ نر و ايل امل متادىعرّسسسملا

 سينما م٠ انام باب يف ةساسلا نيف انصح ناحل ادد الارسسل اياعم | نك

 نصرتفلاك برص لما ِ نسسللا نهب سوس ندم ننال ند نسر
 :دناو حجل ع ىرح ام جتمملا ف ىطلاو لير ظ

 ما ١

 2 ص يتق, لداشام, ضخما و يرد يا تس
 1 عا ا ب ا تانلطسةئترتاسوولا ١

 ك2 سمع حاّسّدل] ينل لاكولو سلا: وكرتسلا قوترصف وسل

 نمالإ ان وكي نلالا ى رونو لوتس امم ئلملا همم هاذ اذ 1 ظ

 انيس مادا يلا عنا نمانص ميسو نماص العدا لالا 0 ٠ 0س 0507 مصو مل نم اصاناوا انمار 0 م لكن نومه امدان/اكر واناوا تنومه اص ٍ , 2
 دازمهغرل عومرصو ميه ئىبسمب ناد نعزابجالا هبدازا ناودط ريد / : 3
 نو ْ
 ا 0
 00 "هَ |

 00 ك1

 را |

 أ
 ١ 0 ءءرلللا !١ دا 00 5 75
 دا



 1 0 6 لااديكا تاق | مهل م/ة اب يبدع رماح ان خص ممهحو اناوا |ئصد .
 نيب محارب ن اصلا مهيع فانا ل اقنادر رح رورو متحن و ىص ناو

 سنايا ندد ند ومصر حا زر نؤمم اًمكريصخزانأ وا مهلع حج سو
 يندد ربكنامدلا نزع فاّملإ رطل 1نيرتم يود م0131 مدحل ثم لل يلع 2 ىنيجالث 'نماصو ا ىعدا ون اوعيلعد نوب لد حاتم لاول نجا عن ضمت اول د 2 احواؤ جدو 3 ارسل ندد اا ن ناد امد ل يساند نومم انك مهرائادا
 ل قايم لاو ىلع ثر تم شرلا وانا دود نند حصا قورلع حج سيداد وأ داك
 1 جنائجواعو نلا نها زد احر انو نكت يح مقر انعا : رىزس اال دى انه
 ] تنك و نرعلا نزع سلخ! ن١ لتس انك رص اق فوحا ربو نصرك ل دارزمعت+
 ]ا والان دامعرحادا محد اىبحاد!سئململاب ضرحا ناد ئيدملاب امن 2 6
 جات ب سرح د ولد مب مىْفن منعدم ل 00 ل 00 "ف نس ١ نإ طم ٌلالاملاد سرحا ١ نام فالك امج
 ملا نشر ضال ةينعمضوالر امر رتحأ لدتغد 0 0 ا و هاو ا يسرا وعدو نب 1 انبي الا
 7 يرام ووش أطيل هود مت نان زبك د ايدل يدم فابن نيالا
 ْ هر دفن مكر بع للضو وا ئيبلبلام اف نع اكسس مد تمد دروضام ا ناكميداصا يلع و ةباعدلإ ن رق صنو مو غريك داب نبا رح ١و دول

 درو“ .او ئيعم ىرصق محب 3 بالدمع ياما رع ست ناوه) يومسا و١ 0# بعد فاما عيشي ابعب حوض و يدظ رمح مياس ل تلعن 0
 00 ريضاو نود م امج يرد لابخا د شرب ناهعدا رد زعير

 3 00-0 اومسدر) عام لببح دكر كالا 3 دصصاط 1 اه ا ١ئنذاإ

 ع 0 ا رمد ملا ل 0
 | 0 رام ايا لتاعولعي دابق لسور يلع ملعماواصربال :لّقاعلا ابيعيرت ملا
 اوم راردا لسوف انام ينامدان 3 دولا يب يح حولا اًيبرحا ص دخان يينارم١ 0

 3 اجل اقري ابتلانا ' رت معلا يلدا حلا: ندد 0 سس امْلَْصَد شافو : ايلف اعوام ةارلا دين يفت هلو ابدع ةرعازبنح دنا سو ميلع
 :٠ ٠ عوسلا] دبات ممحْرَح نَح) مر اينو فن يدع 7 مم كبد نوم عب
 ًءرصَسلا دل سول ٌركي اه امي درملاربسو 0 لالال نب

 0 تكا وق دور مكمل ]لل شح د تدئاع يبذل امدح
 ..ازاكاذا قرا بسب هدي ياني قير عاوص هل ونل ءرط نيزك ذ كد مدح د

 ا اند



 بلاغل ىلع بوشر سرس ومو و داوصرخعو دع يس كلو مسا امط درس نييلوكم اروكو .

 مب ةوللاص نكن نا :لئاعلا رع طرئسو ,نسن نحاضحا خد ١ ناك تح نسصح ١

 ةمء4 م6

 لتسناو ثوم رود مل نواب صنع ذوون ارح يف متسع عود برص هدا ىلعت بسلا ند
 :حالدا ديم ملا لانو ني ىمع هن امم عوع بدلا ١ز نزف ميا نا 0
 ”نولا نا وك أولو ئمعملا عود ساو بم جندل اك متود حو 3ول ان الدالول |.يف
 . نعملا ىا قّرمعم ع ناعزب ل هعصد حالا لماو فاحلا جاد زهر ئتونادإ من اج ندم ملوصاو هلع نم ىلا ]بسسس اد ل ىو هايا ف اًمعأ' بسل ْنِيَرَع نك
 رنبصع ف فاح وع ودل ص رحرب ل ناباو ) 3 د ودعم يعم“: ئنوه: وونم لا وبس ع
 . ملستحع د نو 'ىمحب ئمعم# رك ز نم ل اددبمتع ع ىاجلا بأ ىنع

 معروف مذ محلا نوكدر لكن ملا | ىكو ملسكا ام/ بع يذلا مم ئعم انج ذئاولا ةركذ 1|
 ا حد مالا ) بح نعم م كؤنم الا ويست ومالا 'قنعماددلا يجند ”قمعم دحر ان اناركهو ءنبسمحعت تحيى يالا با ولع 1و مل بحرب ملاذ ام | بن |
 ايت اعلعن ةارقايا امتع د مويعو مالا فاك د لان ىذا نشد”سعمو بالا
 نتمعمل نويّنعمو عامج لاب نئمعد ال ”ناملا ل م3 ابحي انوسسع جرنياك

 )كمل ئعل كو وت !ىملتخا نافدص دار ايو عبر ميزسعم الإ مما رمشسال >0
0-5 
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 ْلْل د ملي ناكام لنوع يمسك [ىصع نه يشن لكو سدرلا د كلما بسح
 برصو ئلعرلاوأ عيل 1 نم صخر رد ود ناو ىدعبر] عبر ٌرْررصع نملك ولع برص عا ناذ
 ةنؤيررل مي :يسحلا 3 رشااواع عدس ولا نا قيل ءاص رند وييصعزم دحات لك ىلع
 .انعوانضرلاو جبرا قرظملا نا مولعمو ملص ار لن دلك منلد الم اك طول | للَّسا مس ليلوود
 0 ناكرلط نيعدوا جيد يعل ظملابال للا تِمحْرم يا لع ناكام مل قير دا ملاو يلع بد محملا
 20 لاطا ةوهْوُع د اوطف هس عالد ترو أئىإع 3] و منغ نلعب رأ و صاطظرماك - ىسكعو ملص ناكر ريع يهلاور ال نضل الك لع بري العا سس عو اطسسؤسم عملا
 سعوا رمل ملح ْيلصا مرعتاركذ نحمل فاعلا رو ناو هل اتطراضسالا قئييلبلا
 رب رب سا قياموا لكل سما نعل املا بسب لثع بجاولاب ب مر[ ثوبحدا
 رجس س ول عض يدر صاعمو سشرمو يف دنع 3 هتراد ورك لرعا هذ ترارال نم ثراوان)
 :رئاعترنرملاو اًنراو اند املا تبل لش لامن دل كزحىجع ناك نا صاكلال اه د
 ٌبِسرحا نوبت اطخحطسم نتذولو مل امؤررعوبشسو ا اطح ب اندك سو أ ل
 ريمي هاه هب انو ذا هنعر فب ماو ئضنان ملت اق لفاعيْنم ريد لاملا
 ١س وروحو مرول مس صودا )وارولا نجح ١ر و نابل اما يس يت ناث ريئااه دد
 تحاول لاملا يادلكت مها فيجد م ناكوا ىنول يلا هب حرص امك اظل ,رل مم خرم
 ىلا رعود و ياخ يلع هجبلاحا تب لول فاعلا د منا ريحعلا كو جب انجلاب
 ' ايلاىوذنم نحال احا ٌتِسبرم اظضس) مرعل نكلدر نين ناك ن ان) نبا ره نلت اب اماما ابي
 / نر قاماواهو الع تاع 2! بلم 3!هن3 معهد لاروع 32 ساي يلا لبد
 جرح انف ننزنلع نبا جييحول هدارسام مولع دو لف اعل ايل | ركبنا بجاون) ناولع اند
 :ر ى.ذرل١ لاكن ل ريم !ىلاوم نر و ناحل لوح يس بناني مط وجلا نيحالولا ءر ل حوخاشر) ملأ لاوم مال ةدارسسلاد جيررجلا تامه ربلاومل هد 3 نيعاد هرب دعت
 ميل ١ ةرجد حول لالا تيري رازع ال | يثع ريبسنم رتل را لاومو ون وجو ل
 شل رجا ىف وبسم تان ةبرخا لعن ةززوكو ومال ساد بح كى سمعت «ميب د ياججلا وا لاملا , ...ثموعا ل ودل د اعل ىلع رحا ليجاتى ع نر :لخرم جرن جل ىلبحررو ناحزكب
 ريعردا رص وذ اصول هاكر لاك عررتنب تدر كتف ل وحان نر دعس ةاسارم اني 3 برلا نم تشن
 . هلا, ل قيود ما تجرسُمل ل بد ل.ل ماكس سنا ديو هوك كل ذ ف نيبعملا نا عمد 1 واسس
 اءررس لودلا امن ناي ةلحوم اخ اواع ترحو:1ناو يايا تت ىئركتال يلد
 ل اعل )نم تاه سو كن ينم نحن ملائأد :لاصا ميلك بحاوونب 3 منك ينم الحا د
 وا ندئانر] ةسد سومرا نصاعمو ا يسرجموا يهدد ميل جرم 3 ةاسارمانيدا
 ىضالررارب لان اان حور لصور ميم املس سلاحا املا 2م اولا درك سل فدالا ةلسلاو نوتغبس لبس نحو واسم قلما يب دو سدو دنع ل لقرب مت عمرا

 3 ا فما ,تصح ظسؤنم ا رعد اينع) لكلا ناكول ئنعمل نع
/ 0 

 لمع ىبسوا ظح ِهِرْلَع هند صون ذ ثلثا! ذ١رئرِمُو ىا ننعلا) "كب اعلا لقد
 ١ زميلالربك هل اح فاجلا اموره ف كدا >ىسمملا ل سب انب رم | 3+مالا رؤس اسوي دارا د
 ١ ثدارحو نام كفن م كملت اواك ند 1ز خب د نلت زو ستي خمس لك يم لو 3اواعد
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 توازرما مَنب د بع دمحف نينسسلانه ن حان ىت بحَبْتَو اننا دس 3 حا
 كاسل ىدي تخل امايادد يع نسل ) نه ث + نعت مراسم ئبلتحر لت ؤول و
 تعا مسجل نس لك حا لحوم امو ث كلذ سش لكل يِبْدسسلا يه تمس ْف يْطَسَو
 .هيدعرح نم ةب تنل ثرحاو لك لئاعو خد ارح اون دن نتصل ذرسكعو نيتيرلا
 تعالو سدرة ارؤياعملاو ناو 3 ]و !نسيف ليطد نسما د انعدل لت نيس ثا
 را سار رس ايلا فد ثلذ ينو لا يدوب لمعي تناك افيد د تكن د يو زل لج
 نيشسدوا نمرس نصر لسانا نإ دندن ةياثل فد نر لدالاماهع ايران نا
 رسوم بد عيدوا سعال ير تسنلانب ل ىئلدامةئلام ميس قابوس ئءرسس نس اود
 لامن حرجوباسسوا ىو اط ىت ىفتت نل ١ صو يا بجاد لح ا َداَئْلْيو
 فببجاو لبحا و زل حوملا ن سرلا ساستك موحد ُتَددْنم للحا ا د ١ نايثلحملا مدان لع

 ل امررول ارودول ١ اخ نيس بل طرأ ناكنا دامب لغد بوجرلا نظن انا نحئوم اهون
 وطير مريصول ا سرا لاح او وزنك تيرس رىرصا عطف ناكل هنحا يعل رشم منا كد ذ لمد
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 1 امرجاو ,لع نفسا ذطرس وعر 'سسنومرص3 حنس رون ”رلاعلا نح تنام غرو ن ئتيلتلا .

 ! جار رابعا زيوس مس نعل ىواث رول واياصرل أيفعاس روم كم رحا)
 لعام ئ نخر انبول مرجاانإ 3 مب رجلا ٌتتراف هدو اك اق ةاساومانرارماط رن عع اههروداح
 دعك ورس يعمر ىو ةررك حقن هن ااع لد ئايسلا منْ نول اسار طتسل
 اهل رمالزعرصو ةاساوم هنو ابوس ولو نت لفخل 3 د ميل ع رجو نمت هن ابسح
 مل ااكىضرلاكضودملا ده اساولل الضال بايملا وول كلها نزار عزل قمت
 مضدراملا هلق م هر اعا يحد ةارماو وءرع وتعب يصون يوم نإ بولا م ىتلبلا
 لبا و يع امادا ىلا ردصح ىئاسملم نع ىلا ووو بِ نامعد نإ رصع
 لقزاو نوبحلا عطمتمولو تونه يرعتر نلعب اء يسلاوع مدع عوج)

 نيلوسل ابل امكدارت وي ودا مدعو ل دو نباراسسل نمر ىهل جام 7 حوصْتْلا اال .
 رس اكنع لطصصمصو لس لكل بحا ئجم ىلا ن١ نه لوما ةةررجحلاومالسالا»
 نموه وار داعمد) ب تى يمد لدمعب د تروا اك قرص امال دار رسكعز

 لرحلات لعيون عد رج يعمل زم مطر مو بدلا رجارلع هرمت ةرمنرلر 0
 نيمرا رص اتش دا تا سين ىو نع مبدع رول اكةروهوابن هدا شارع
 ناوي ذااع يعدذدل ملاذ (ق نت د صرحا أم ندد رول اكيغ | قبس مك
 عافت مر سسكعو ىهذ نك نع للون دلو ىلء ولا اما يد نع نسبح صر ال انراد

 وبن رئلشام ودل كارلو ئئعد رج كيل !نةلمرارلا نمي راد اميسب كرد ا
 00 قعواعس هداه عاضا كان تلاد مولا هيحىلشام نفيد دلك 1

 ||| ٌىوواعرما ن1 صل انح بهذل ئّدر ىارامبد ىمكل ؛لّقاعلا نم مىل م

 ١ ْنْبِب ةطاسإا وورول مره عب ر طمس هما" امام تاما وع لكلا نمو“ ةاكرلا ىف
 | مرا طبزغ انياب رولات نسعد رردع يذلا ئعلادءرلخ يئس ىنلارتتسشا

 ا مصاررلالربصزلا ئيقببال وةراسوب مطل! نلوؤئان عبرا نعضيانلادزئازتا ] ١
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 "كيك لك جاوا د1! لا دحو تحليلا بج ذا امهرحار | وم ىكترب
 قامو سار د دررهد كدا اندلواببلا تر صر زخوبامد صوبنمولا صول محلا

  طباضو جراما ئصرلانم مهلكصؤند يلع طض رس بجارر نديلع ٍبْرَعلا
 00220 سلا ,رلعك يروج 2ىئرصلا قواغل قوب م نجحام 'ةاكنلا ىنام ايكهوكعلا

 | صرحا نوم نم اطسونملاو ارائبد نيزئسك ارح احن عالضاذ زنسلارحا ليمزمد
 اشد 540 سصممْلس لكم اند عيدا ومو سوتسعلا نرد هتجاح رعد لٌص اخ
 . يتعركو عام جبوطرم اك ىلا ْث كندا زو اخد مو عرركزب تدرك لىحلاد َندَصْس ءاس|وم
 درا او ئنصللا ياوص لبو جرم د ىضرطس مما اعامو ىصر د راثب دى اللا يف ف
 . ةرسر سس صد طسقرملا اس نس هس لكوحا لعل | يدىبح تا هلا | بجو
 0 ملا ناكنا م دبل ىس 3 مرجلاوسعملا ةاكرل اكن خل ىتحا طسونملاو ىئنعلا يا
 ان دونحلإل طورتسلا) نم امهونئعرا نملك ن رضتو نبحاو نيلعيسسكغعو اَسْع

 7 فاو نفاس ينم يرحل !لاوا نجلا مصلاو ناد ضافاذ كل نوح د
 1 اننا لا ليدل با ةصرلل مب ١ مديح سلا ىصر اهو لوا مؤسس !ىحا

 توأزؤ ان اب قرلا١نل د طوف مبجا د هس لولا نحاو) حبش بدع نمو منالبع دي
 يح ننشر ي١ نرعلا احلام قتيلا ري انح سمك فقوسار وذ 3

 " ريض ئِلُخَم داس نابام حس يزد نار لاعو عئئعواريعوا نع ءيشسد اك 3

 نلذ ىف تاو اد ناطرودارب عم جيرارتماوي3 «)بسسل ممارل) نكعدل د١ لرولاوُي ةراعاجأ :
 5 صحار رص ميدو لوي يضللا ابحاث ا نائمصلل يدومم ,نذ رورع ىلا ول نق 4

 شالا ياعراق طسو قرط ٌةبفرلإد دك افوّسم ند هانصرب هل عرمّلع له اعش
 0 ةرائسدرط لما ورع تارازدا بجاولا معد نع ةارملا ندصح
 سيخلاِبانحنول خموسلا' ب ارب ىجاول) نصرك اه ئل انج رم ءسضول عرج
 .ادانجلارّسبجولا ج١ ص ايشولاءمنل !نل و مراميطُح اب صرصُرب هد ائورلا نزداصخ

 ةرمارواطب وحد ريرعل اييعادا نيك بع نعل ١ناكى )رود نم وزيد الك ج
 ترئاصرا نحل مطاعم نِمحذ قت ىسل نسل اي ل موه اك امي او١ )لباس ىح 2 ١ك د مل 5

 ىمعيراد جول دّسامملا ند رسبت نلخنلا خيم ونام نييلل عراعزا رسسملا سأ
 م ندا نامه ر ناو ولا ىو> سدوم ند نر ظوم نش يه تولد لححا ع

 ل

 مرادك نول وا انولتام ورع نمرعا دل ضاوا مرزخ اهنار هرد قرط ىلع . 0 سر 7
 رماع مولعمر وللا ,يلع هس ا ىيبسلا لاوما لياسمو وسرد لاخلا ند أ
  ادانوباجلا سراب هدوتوملا سخاوع يعد ١ مر سسوهام نيملا ىكود يجئ ل
 قران هيدامو »تييرح مسد عب اح ى حار نم نجيلع بع نمونملاو مي
 ١م نئعصح ند نين أ لذ امر رسل هي نود ننام قابوب "ينعي
 زق |ظرؤزمام عيب ذأ مصعب انوا ولعب مذ سا د ب اياوهملج 2
 ىلع مينلا قريت د ن صرماك ترا ىو امتع ابل مله و حاسما ناد
 ا و بيك ا وج روما

 مائخا

 ْ عيسولظا دام شا اقسام هرم ند اهبجحاب ندد هربس نق نيون لدي ىيملاب 4
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 ناكنالاقالاندل أمسرا م يارجل رب ممم نم لت 3 ان لا هسزيب له لد رانحا
 دم تربع عاد بجحاولا رن ٌسرالا و ١ اهط بن صو ْمبعرل ١ يرسل راع يطع را ودا
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 مييبورال ود | رولا بلط هيجل مصدر يف يرئسملا بادب م نحو ' سل ا لوعوكح اهرب نحل م ىب
 نرعلا ثامر أم لبلد نيسسلا منلي ل ,نِيْصعسس ! نول للا موه نات اربع دان لفت
 نيل ذ ىلع يرحد مئجسلا لشرب ام يب انجحلا لاحر بوس عسوع نبل ارجو | نولا ر ايندا لف
 مهبارم حب ناروضد أديبا خابلا هرئعا د ركسونا يسكرزلاو اف وهداشبرا جرس رمل
 علبامائلاد اهيتسيرأب مب يول يب د اندر نمو نرئلع !ًيب ابحلا نمو نك .ملعذ "يورد م

 مسكر لو هته حياسال) يسسلارازداوا ينس عشانا ير انجلا اهئ ف عيب ةأ و
 رتب هبال! نهوف ارب احلا يف هريسس لنا ناو بط ا ىت حسم خر عم دل ءامهرجرز

 اما تالاس اه !ن ب ميدل انؤلشل الم ملام نان ول وبدأ ماع مدل اياع
 سس انانذاول

 حملا يلع درر نيس ادع ينسدلو نيرلا يف حبل نؤرحد نثبوملا كس اذ نهر ينام ترو
 ضرب نل )نع نأ ودإر اذ نانش ١ نئلا ل امو لا وترى ودع ابح يدل! نب ريس ازذ اول اه
 موجخل لس ئجم ما نيؤو نيلؤنيل | رح نرتاح ا نعل مال /ف ا مهولابنلاو

 ريع هدولشيد منول ا انال ار ان ينذر شنا و يزحا ةرهو] بت وارسم ائرع انوا عابسل يا
 قتراوعرملا عدو اميتاتإ لسد معاب |هنالساَس انئجواوزبانجاض
 مبدزب م«رلا قر الع نيس اد ىنمؤت نه ليف يانا سد دا نيئبانجلا
 لثول بام لكا لم هع نل كلوا سل ار انت مجبن نم جيم لنا نارا رومي د يسد اب
 رعابوا اسوم ْيسع) ناطامص ب و م خاب وسع اول جربت د امين ] ىف

 | دمل ار نقد نان ناقل الكم ترون ل ابوحو مآ فل د ا نكران نجل
 اعدرال موز احا و جرد جرب ) ييسف سي خا ع هريصوا هُبَع دا مس الا وذل
 ن ةومل ا انعبا اميل ىلب كو عبس ادن قيل اهزج نسر ول أوم ند ىف هد
 يي ىباررلا نيسرايشخأ لب ثآمرا ف الا يرحلا بن. ون : نائداسلا
 يملا مدروبل عن خابت دسم بلطا نأ وبك ) نان شل عنم طب
 هم نيبال هنادمعبم لذ يدطر ا مرتب بلطي رام ىالئؤع ١رئدل اان ل بدرس د

 ,ىلنسسل مه نيد را ماندو شار نلل انتل يرطب ايد ميذعد لد هما ىنر اع و
 مب شرار ع ١ نه نكل هب مالعالا هَنَنْلِب مع هرب نع نكي ماه ب اديس دري
 رن يوكل عسل! بد د ؤملاد | نمل اد انا ىلك سرقلم امد همرل وب ملع سوكذأ
 سيزر لي رغد درجت هر ايرح اذا عابيل ىلا و عوجرل | ل نا عع ان
 عرايئحا نود نط تشسولا يل دام نح عجيب مل ذدرا ناترل نمو هيبتند سناب
 :نيعا نو هكرحر ميتدا و ممزل ارنل] طز ':يسملا نو اهمعابواو شيئسلا معن ملاه

 | داملا مس شف انلاو يبيدلسلا ل اذا ئك هبلع يا نجد ارح اترثح اب حيبلا ناكرل
 امإ دول انسب ل اد امه سبر ويرمل هن انيحلا يلع نان اه ناو انرحد م ىل ى ما ىووند
 نسرارو ذو سرا داؤريستش الب تاما د اد منح سس سرإل تلمتمل بسعلا نرد دالك
 ايويببا عدلا مندل خبشسلا راك اهتدشام ني لبد يسكر ندل اف الخامنام يراود اندحلا لعيب مل

 لاس اما ند انيلا نوند البل اوك ندري و متّسعر ريملاو ف مولا كل د فام هد





 صان 1 كما مما نع :بانجلالالازا اوس ىاجارع نامح كث تاه غملادإب اناهو

 به دوو طن( ناو ىملا ما دوا مجدرحم يأ جروح ىيح تام ناو حا بسنرنوم
 *رحدزد | ضزدلا نول لميا مناو ود محلا ذنومو مث ايح ششل ريم يت تاهو
 دكوحو لد انهن ١ نقم كم نس و ابطا و ند نّردو يشم امئسأ د سف ٌنامحلا ةرانا

 مس ندرل دل اعنا نوبل ؟نضووبد انخلاب منسم ماظلا ناك منايحسلاع املويدا راحو ند

 يدم لاسفل هد لش هدا رحتالبم لشن ) ندو رشم نه شيال نايك ناو شرس
 جالطخا رحم ىبعالو طرد يال ا نع دل اوك نكس مرن ايحو مر انعكس ا ناطتدوملا

 م ةارملا شمل | ول 2 ةنسلا نسم اراعو لمح ذا ونال ةايدملا مرع و ءنيصد نفاجلاو دعند
 م ساد علا ناونلا ررصو تالف ان دوا ن ان نت نبربم ىئ ينح انردع ءب انملاب
 أاساروا الجرو ! د نّلاو | يلف ردو بما يف رمد اف امخو اني دا "نسجل
 درحرب لولل هرحاد م عت م121'ى امو اجار رس ملول و ىث ناو د ةنه او نعيم زا
 ناسار رحد نوت ه2عرئل منكن درك ذ امور فلو جد انجاب نام نيل اوك ن ارض اطلاد ئمنجلا
 ضيم ازال هدرؤسن درست سال داكا نرتب مونرد نه ئلأ 'ئمااولررخارحا دن رسل

 وك دحد !ناىل ىتكب ره نيب نب نهّاكأ ئرل اول انب رعد أد ل ابك نان رد مل نون الرحاول |

 دي يف بح كان انزح نلاث لو شساعاذاادإ عع قخيرل انجل يف ةرعل  اولعبح ميدل
 مرمل :ضاب نوال و متين دو ضمعد يرسم اميص يد خابر نا ايي رع صد كوس لحررا
 قولوا 2 بص خت نسيم عيرايالبن) ىولا )احلا ىكو ةبانجلابرنلت يمتع
 يوم وترسل ئطتو ا لش هدوجول ةزعل | نكد نضوع انتر ل نر ح لبحر وا دب
 ملزناو اق ل ند اال هدا حاقد! ةنومعتمل قداولو يىدارصأ ,نللو رٌَنمحالد مرمر ل

 لسا قاورحلا يا ا ال مبؤعلا ندش! اعاد دانا ماو
 أما ل ةسريا حو“ سمللا ال مزال مح ارد ّئطن اق حمارا ىرع معو

 :نيرتل 2 عسملا بيع ماملامس 07 يس كل د لاب اتاك 'ئنخلا

 بلاخل !ىلاع ىر> شلل اعلن اهو نايلسل | ر ايذعاو نيس ميس حليب نأ 3 يبرم نيش بيك
 اع دولصدم در ادخل نرحل ذل نقنول ىحح انئسحا عيج ل اينحلا نم ون ىكانسن ل عع لوبد منيا
 مرازكلا يف اننطم مصستلارجا فراد لب و مصرطت> ياجش ضرلا ند زمزشس اذ لولا ربح

 . ملمس بسكلاو اع ةررلا لو لد نئداع ابيض رك اذ رسحرلا ف ئلممد درارن) نول
 رك الن نو ضاكو ىعحت لب اجزم اك ب معخ) وئو ا رع رك الو ميسم ىلع نع
 جبت اطحول يداؤح ول هب رلارب اك انه حيبملا يسع مركمربتلعادر يلا سرس ميال يع
 قراذا رر/ لاما يق سرب اك اعيعث اف سلاما دب امر اعيد سا دوره ناد اه نيد ايه
 ندب (اكا + ىع انمزم لس نع يدا نوبل ل ىنتويج 3| د زرع لاو هر نكي
 . + كتل نيس كر ود لرب ال املا وواطرل [ظرل طرق در لارا ةراقكلا تالإتك دايخ
 * ل ياصبسل و نزعل ! ىف لس مر عج روُناو :نالا قف اهرود لشن ال تل لاو
 ا ئينجلا يلا 0 جيرل !ىئنسع قمت ةرعلا معد ىا

 انام احلا لاحرل د مارس ارو لد نجلا لب اكلا'ه طوادد_يجيل اىمال| هند
 بول | نا هرعانشل سمو ريب نكنمَرل سا هك ور نق هوباوا نم دل امس نرأسا

 ا



 عجزنا ذاك هدا قرجل ١ نع راد يسود مت مره نصر نيدلا ىفمال السبا دا
 نع وش ننانجلا ثناكاز ا :طرغملا ”لبدل اة سمدو محم ند ايىيبع سايد |ىبصلا نه
 0 نادوويدامدول ا بع اميهقش ولفت راع دولا قالطال هيدا لرتسع صب ايرعولد طوس وأ لستد لص! ىصلتالانال ميدي عجرجن اح داماك ناكناف بالا قوح شع ضد بجو ليام راو اماد ستكر لا حن! نانا عسر اسمح تن وقت 5
 0 صوعملا ضرزع انبلا عوجرلا بحرت تايه ايفر عدلا انبل يدل يقرع يكد لسا اَنِرَم ناط 007 ار خو دعبو ع رن دنع 2 "نحر أم كطرعرعربتسم نبانجلاو سال! تلح د
 : اني ف انس انوه تن ماو د نيبزنسوا تءاص ناو ابوس نو امج دل مل | سس رو رس ا اني نترم"ع ارح هل امفرن نب ناقد نينجا مدر ىل نمل كاد انعدنارخ ْ نلإل ارم طمس ربل "نال كسلا حا كر انشا قذن ىبلال ددزودو امام نيد نري وو يلع
 ا  نورجاب اه دست ناب رب انحلا دقن نا لصد دلل ناحل لش يلح نعلار نزتاق
 ٍ 0 روتكوونويا قد ةددلا واع اسائخ مللسم منع 57 0 طل د ةيوتسلار نقر ده لشد دريل رعأؤ ب 2 0 نيرو لفرلاو | يد ىمزل | وبصعملا نين د ةدايحد هدوح در عوع نمور 00 روش مع رع معولا وديدرجلا بوقيوع اس رتل ايلعدل علا ولعت ابنا
 يا أرد عنهاوسو دما زيد رع 'يذنع نام حنيف انطع يشن قشدولا
 لل زا ىسالل ميد بتي ماير ددواع تحول يزد امهوع ة دل ون | ما هيل اكمل اردد
 بج ندر نول هيلع خب املا مود ام فدرزعب راراسلا لامر ديكر 3

 ونعيد اك ار ابنعا مد 1 2راآ سس ل )دوور دإ نص ابرج للا مون"
 / هما انذ اش ناك ارسل لزاما دحا رح الم للص سنان بل اعل اع يرخرج أ شل رمل او عطتت لايغ سس الا موب مات ءيامددل )و نين انبيحلا لا م يع عدس اه بساخا وبل لرلعد نص اجلا ىلا ند حلا
 0١ سقانئيجلاد ةئلسعدا ىبرجلار ةنع ان ابوك ئاعدارش فدل أ #0 :مندحوا ءانؤجبا دعب انمارطا معوطوم نسا م17 تناك إم
 سس موو كرد اك سس اكول 7 تا السم ه] ق'ةيبلس تهم
 طاسحت ا يالل) او ذام محلا هن نوثيد لد نيدجاز اضمن و :لسسم مايرد

 زب انيخار صا دعو امنسلا اص لدم و ثرارت| سس م "نر ١ قرر ارحوج د نحدأ ض اوكا وزب اييحعماول د يأ م قايل رد را ءان وظل قتهتاعلا شا عدل هن فاولتعو سجود لخ سو .وو ينخر! اصعد !ن يد ندا ياسر روس د يف اًيلاو
 نحر لني هوان 2 12تبراولا تررق هيلا مدل ! اد بلانعلا ناكنائرح١ بيسد ارح حرحرم توم را نع ايجو انا ىعدانا هىدرر ىلا رز ام اك تاما لحد
 يل .ندحاو لالثمسا فرع يمدح كلانا دصاعرظن نانارئار
 ايطامو نيبحدا انيس رابح د نيدو ةرخف يس اوارثؤاناكن اوربا بج د شضحاملا
 ترا نيد "كندا انلحناذ وسل اثيراو ران وم مس سربنبخلا#) زر 2 سدا“ لئام و

 ىلاو



 رنا العتب اهداان رجع ى شروطا يلعرلت اك كل نك ةر اكل ١ نار دس فو ندد ٌْ

., 

2 

 ظ ىلعرا دومل واع سن اكان امءانعارنعتتاهو ىعارلا ىدع نساك ولام شميععب دج رجصلا
 نام هبار رعت ريرسللا ناس يبول“ او حائل اراعز اواو |لعرمل ئدعل ان احك نا اه
 | كولا مهلاب نم ايثياعم ىلرول اق اعل اريحا د بالو و١ نحال يسكلا ماض هروح
 لابعد كم! ست زار) برعو امبعع وك ىطرلا تح ممامط/ رم لس مف رسوو
 اعل انلعا سرفربو اضوهو ١ ارهاعمز 3ار معلا ضد عريعوا راسم ام شعم

١ 18 ١ ,/ ' 217 : 0 ٠. 

 جرت خ بون 7 ميلا ىحمرارتل ا ن لد نل ارسم قرع 2 نومقن نحو

 روم اطنخ حادطد ناوعدنزم  جوصوب ديدن يصف ازد بجذاا محو



 0 عب ره جنايمم لعد نها داب اسال اهدرع عيب رم انا نا
 7 , مهجر داش و »سرر ,لاودر مو وب لبد مرح 2 لسع يأ 'ساانجوس نا ور عررد اىدص 00 هدلادوسر اهفرم اعلا يب رجلا اند ودانسو اصريرع كالا لاغنردل ! قلككتمماسنا ينم
 1 اكومسسلا سم لواعر بودل روع مسصيدرا رالا نس رس حواياب قا ةداذ الجاد

 ليا ةورتيدلا مقدرا بدو صامقرل اهركعس دلو لكلاب قلع حامي ل 2 -
 1 عراف ب ناداص ماه جا مصرا ف نامب ل اكداصد ل اف نبق راعي انعا 0 ١ وس انلا ال صرلا نارازخلا اذ علا ةهبرع ةلد اى وطاف ىف موسعا نع نيم ايس امي ماض 3 نكل نبال انعبا مرمي وا نسناس هون طك جم نلعب هناا م 7 ةهر انك, ع د تان ميري العي اًنمأو نيسعلا ازج طرا يول

 ْ جبربع ملأ ؛ مر منكيريعطا ايش تامول هدا موصل! يف صارم يلع در بطلا
 مايد #1 دزءلوخ داتا جنب م هماسار اب اعردومونحل للشلانع
 ضحد عفن ملا يعد يبعل رج اباد اهو نا وريجرملا ىاهوك نه دلابةداريسمل يوعرلا عايسس هلو نييبلا ىشسلا نا اندطم ناهد يع ناطن ردو مياميال مسا |حالطص)و
 نورس و اطخ د ل عنم ربع نبام لكس ا يعرم اي ور صرش ود صّرعلا نكي ام هاعدم ىئرل ستيب نابابد اعدم نا اصرحا طزرس ةسس رص مديؤلا ذا فاي امو يرتب لدالا

0 

 الط عع نو ب نيذ مث/اذاثوامسع رت ليثرلا بجدانا اكرتسلا درع ضرب و كارحال "عزه
 راب اسس اولا ,بلشت ارخأ ون اكاد اذ ريدع عملا ممعتج بلاطو هارع د نعمس

 ١ ع ىللا ١ نان رهاظرصو مد لح للبس طوس الدر عسا يهدر ىل اك
 من الاقحو تر عيص سب لسد ررعزمارعألا مل و هاوع د جعل وكذا نايك ارت لا
 مرع ماارع لشن أ 3 مريع ش لق مالؤس نا رحل ناب درت نيو لل أ ند عد
 ةئرو تناولو هيرب ,ذانع ١ كارتسزعو نب ,ثلطلا بص نك لامس ل ١نازص حلا د
 ى ١ ويلع تبروا ىد نلااهاماد' * راجرا ىو امعابي يعدأ ل اخر
 ناو متاع كنها دبه عدارلذ من هانز وكام ان و يوك دلا لم
 ب +: ليل رار ضرس لحامل نيرص اح وع 1 ل 0 ىعدملا نوع نا نرلانو مل زميل مدنارأ درب ريا ار !ندا
 را نمل يكوعرلا هرهد ميسا مرا عوترملا م 0 00 َق
 0 01و و 00
 لكس ان مهرج ١ انتا ىلإ )سنمدلل ميدجيرم ابو منجي كالا ”نيلحلا مل نا نب

 ملب نمو م ايا انركد البث د اع نم يلع رزص هدرا نيس
 واحط عو نع كنار" "همس فشق لك ا
 نبدر موسواع بم ميراف يو رلا سلس ,ررع عملا
 ”رغاعر اباح نع ايشسبل منكن | نك تالي سع ريع نينا ان ريح
 بؤلارو باطل نيبع ل نمر دياكا اههسم اخ مين ارو:ارح ام لك طردعص
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 مريح الا علو لور ولع نارلسوا لكم نمعيئع وره دلا َُق توعرلا عسا اعا يس

 نمسا دوع الور: و نشل فروا سلوا ميسم نرلعار دوا درزن هراع نموهورض اعَك

 هبلاكا رع ورع ل دفا الدرل نامادل رح يرع د جاعب الز يبو نسم لب ل ملا

 هس نكن نا يا ميدع يرعدالو روصو دبل ] بعون ملك ناك اذا مولا نال ومح يف

 جمو انجن يناقاع فرعدلا درك ولا عني عد قتلي: رفا ارب اماني

 ف ايل يعدل نا جوارك ملك بحر ,سسرإنو انو رابطس. لا يحل ةلسسلا

 رارخا ئيلا 0 عرم ناكل طرق مسا ةهائدا ريدع ىوخدلا

 نك راعيع داو اع رعد ارقداببال نا انيسداسو مرويصرمع هرازفار يح
 فود أس نكبل محامل "رم لسواا دارنا رح راع ندا مشع ابد دارغا

 لا نكد ةايع يلع يور ام برازقإب نخاوُم سوح | هت رص نامّدن اهل
 ا عادا اهي نو الا نول ودلال دوعل نم دا نتا

 درا ناك زبد 50 نصا لعب م سكعل اوارمع ميسو ا اطحنم 2من
 ارك دن يسل انطبدو من 1 لست يعدالرولا يوعد يديد عيش صعب لبو طا
 وشما 3 يزلاءبونل امتلك ل ّئسو' ملئاعلا| ١ ىباخا يدغارهلا كوعد ىف نالطرل اى ثلا

 ليصع لا |يف رس در ٍبصرلااو برودلد مد هنالك ماع تنفس ناووبلع زد 0

 ثوار.« نفرلا ممامود وباي ىداوسام نود لسعلا ق اسفلان را

 زن امال نال نعمصل اوا عرملا لباب يلا ميدو جب ون نول ل ثولل ) ين تين
 ودااووب ملال عاس يح ريعدارإ ال نا موس بعرح
 هبرمروسلاف مساند رسل ار اج طيس ريال رد ثول ننال ,”ريو وجت د داوم اريل اصول

 رخو فنكوملا نب ارم الن مات دحيم يمل ازاوحال انه ثولل ار كامعر ادعوا بل ىللانأ

 قورصريذلا | يدينا يعوملا و سول غريمه قهرا حرس نم ثاوللا ىا
 لارج عركدأ مث رص ختم لني انفل ١ نا نائعا نان هني نمد توب نأ سالو هاوعد ف
 مداعذ ةى قص نب ص قى راوجبك شد نغسل حما هنوه : قع دو صودو ١

 مبا امس[ لشننلاب م نيل ل يدع دع تيا ين لم
 ”31ةللاشلل ند ارصريلاكس )نمر مهوب هارملا د غلا وحد ةصورلا يما
 حاشا مَع تا د هوحوه ثروللاو لا يعاد ره اًماممس ةدارع1و يل مّكعت] نه

 ريح لصوت ل ديو ةعدرلا ايل ان يؤس ل ذرحاطوص و (ىراكسو ن ذره املاك
 لج مراد ماكو يارملارن ةمماسمل | تيكر ذ حم و وس اراك لبيس نوحا ن اذ

 كاص نوكب 3 نا طازعسا مشل عدد لا لاَظ ةوارولارخت موزه اريدع ناكملا كلو

 للنق انيد دج ناثرل الو مبا يعبعلاد عزحد نينراطلا ميل ةد ابحاربرط
 نروصوعجررظ لها نه ام داماذا ىيت امو

 0 م

 رادرل دوغ وع امنحاروصسر ين ىمنو) مين ايرلشم

 عما 0 00 "ع١ 0

 3 ارل ناو لمسنا دوح دس روأ ةنانئشلاف ىوع رل) نم نكمد' 1

 م اللا لبق ة حوّل ب انوار لارسال الج يلا ناس كرمان



 عراد ادا نط اان ةندوس لاش ايما | حيزا نيكس نكذ يوب 2 تفائل ن امص
 > لا ئمملا حت تولت نحالا اههدرحا ع :هاس لصد نابرلو كانشيكحلا نان ضن عانهسخ اراه رجد امو ف١ ة نحو ود نمل ادرييبح ةرارع عج طش ادن *

 ياكل همن هنْولَنِس ال ئصرها ناك للا ندل ةائد حمل رع نص اال اوى
 : هني نا ارم ه مز نر حره ال ا نول عمت ىح ف ثحوحط جالس لص دالد ل انف
 . ميرعس وحال يدل رشا مل نصل ان تاننا ماىف ١و ص خلا ]سما اونعع اًدسا ٌنوللا نه و
 1 ثان 0 د 0 عسل ع عرعر حر نابح رن ىلإ لهنا مدلك رضاطوع برد و ظم ررح يف ةصاخ عردع ملا يتلا نركي نال ا يح انو نزلو عسب رح الحد كاره ناكذل اىذد جلضاد ريح نت َك اوامدرشب تس ندا نحا لصور دا ميبسد تك نكي ماس مرد 0 ند بوكا حالا سم رأ نيس يكد عرار لع عد لل ثك ند بدر ون اهؤيح للاب مسا و

 7 ِ نا مل ىىانايذز 0 ادرار وب مدجد وار نفد ناتمريحسلا يروا ويدعو 20 درحاو لفنان ايشلاناربجولا ف2 ان نأ ريالا داب عال 2 مسرب و دايوت هاملس د نلأاب 100

 وعش الح اهسرحأ يدك: دج لرواد يبطل تجر تونا 0 000 0 ا صدقا سس 0

 قي 0 3 دا ليا اف
 ىزيكل ومتغر نير زم ثروهلارء طرد دامهرحا, لامر د را و منبع اميباع سس لك ىسحا ربحا بي يلا زعل يبت ند نحل ١

 رمال: رخو ساي عطس نيكس نيكس رودي وركذلا سلوا ل دسم داع ابياع د جا حرع ىانوفسلا سل جادا 2 ملاعب مزصا 2 اهلل بج ارا ناب مداريع 3 من : كولا ريع ههنا فير د يذلا نال تحال اهم بذ اين وذ 50 يل ننجح نسخ ديل ند تررللا لطب م يررع توبجعد :
 ل سيب د 000



 ىلا ةراب ل ان نالرع ىعرملاواع موس ة ارو توصح م رغلمس ان إل دسم“ ىدص

 كنور تول دابكوعرلا لاعاد د ثرللا طدسو امو غ ىرلع يعرملا كحال ءاه امي دا

 ماس لت ةل صد يرع درود مكصاب رع أن اك طحد نع نرد لت نصاب
 نليجلا هارسناوز ١ ملص نحوب و "لك اع9 م لتقف ,رلاطم نسينا بسس انب دل مي

 لصا وترا ناو باص دل نالطا مويس نا اكوعدو ءاوعد ننام ريالرت اس حم 0
 ثردلا نيرا ذا سبعا ع ومحو ثرسوملا سل لاعب مه اسنملا) نم ينولأ نكن تكل يملا ٠ ٠0

 داشول |ىلا عجرب امحد ثوللذر ري طرشعيال اهتركشاد مهعنواع يرعيلاملز حج نحف ْ

 رو صدد ثم طيس انش مزززملا عرباو الحلا ره ومص عوبضل ال كا نحس ول انو
 |نعرم مجدل اذ م يد دك راع عشا مل وضرب ميسو نهر للبر يلسئاو يكوحجرلأ تعيس

 عن |مدلك ريعملاو رصد شن مودل راع عدوا اف ٌةهاسشم الث نسعم ا ل قد نا
 ش رك سلما د دارندول | نيب ردو و رعت عزت دواعل جلا باكل ١ نام هل ماوملا

 ء حراك ل اهم كلت كك >لىكرملا يف ل رحومترسال لود ناب مز صو نهتلام عررمظب) اق فانا ا وا نه نالكك 200 امل نول رام مال

 ١ ىبلجتو م اكد ةايمارئعل راد هاعد ١ ل تراع نسا امن ان "يعل ىل ا اص س دابا ردك اع نمت يملا عا
 1 7 0 لاسمح 7

ي و عملا واع يءرسلا رح م أ نص صخر د اميه.
 يع رملا بب ابح رمل و نكن ا واع نم

 طربا ناغبباهناعلل | رمو مه شرد سلو للا وبعو عندج ا ,ينعوعرملا
 ابل اغراثبد ثلاد موشن رزرلا ا بولا ءحرصلو تينت فيراعرلا و قايد يمجلا
 نبرع يف نركب اعاوهو طيلغشملا | نا ابول ادد نسئنل] درم اقرب زرت !نبحوأ ا هاد



 همع ئاورلح# اميز جدو اعاراج ضد ىف ياعم اير نيسبام ىاع اهءاس امض ابن اع كنرالا بسحب ميلعر رجلا نكرز نرد لستولل ناك 2 0 رحاب ى املا درم امل وسر ا روعسص نيل عيكيملا وهو نا ارح 3 ش ا ىف الا درم امل وسر ا يوعسم |نومو جيبدارحا جر اولض لمس نال
 : سوو اًكنم :ريجحودرطرمرم اممم ان مسواع اسر نب ىفابلا تملا د شع حو ن ١ 122 . نلئدتسداؤح درو ب انعوا نس 5 4 1 نيسان 0 اهاقلالا نيو لله دحر

 رص اخ ٌميحادارمل اه وذو باطلا الجت
 ا عيرلا يومس نؤانال انبا حم نبل نددت
 او وس "حو ل! ردح لاما نيبب نير نب ءرعز درا اد و, ردع غرم عرب لب رصد نم نيد ؟نصد لاذ نسب : 1 : ٠ ٠ | نح

 نحو سس مالو جسم مالو رشمول !ل عدو مس نم ارإع! م

 ا ئئحاو ماو جدد ارعسعا رعد
 دك بول رجا نمر كو مرسع نسم
 ”يعشل ناحولت نم رشت ال حاول نيجل ! ندا
 اًريرسلا وسو نمل! لحاب و انهصم' ئدخا د املا نموحلا ترال ا بسجع عر نب دام
 ئدراو ا ىااممح سصحالسوا داص اصدرهلا نإ يبس ةُسررل نس لت لب
 1!ئنلح نا داو: 0

 هر 117 اد ملا درظس مد | بيكن ل دحام نب. لا نمل ان يبدل نايك

 ءاولا رلا نه د درملا ىىلاذام رسما رس 2 ١ ,سسمل نيلي 3 ساعرملا نمله د
 1 يا لمن دو درحا

 دردرصحزنحاد

 انرقراؤ رمال بش قايم عج
 9 كرد .

00 

 - قوختزءا وو نيني لق نيج اسس ا نيرا ل

 دزخح لاو نر ال اينح
 !'كءابل وول !باجاو ةرحاو

 نئنسجْو ح3 ) ىلح

 مو

 لى

 و
 ظ 3

 اسناد
 رشلا ند تر ناكو اع

 وأ ان :

 ْ ١ ظ عدل



 حيو سامانهنعئطال منك ندا ماين ملف اعل الع هب د وعلا ميشا

 ا امماوحالزغ ضيل ايلا جانجاك سانتا الخواعو منيع ؛نخ مهاسشنملا ل 9
 يح تيار دويوا اص ادد ف هيلكس الع ةبدرمحل ا قو

 5 ناللودل ان جاو كتعابص ءد نوما 0 ادع قت نول إو جرد نه
 اب سهح خذ كن ىلع ث داع عدا يحال م: يداوم

 هبل ١ نل نلح ( 5 ناسخ هلأ مسن اهمدرحأ
 0 امم ارم اح ار العب

 ن3نيسح ولع منع [ كئاذ ريلعوعداف ثم ذلا م قاشلا يلارحارصح ناث

 اقوا مشتل نم يو ربا نرش وحاو مل اشد وشم سلا امبالا
 مدوهالا دعا افافو اتا

 6 ريكو هلع اشعل رع سولع اندابر همت 3 درس اىزيج هركذ نام. و رسال
 ' قاس ا نمو ,نريع زيبا عامسواعاشساند داوهد :بلععرملا

 ج درت دالك مم لكتح قاد يسو ريتال كيف ندوه ءابن اع | مرزا لين

 00 داواريمل و دايم د عب ثامو ليرأ

 وش دو مسا لورا مسسنأ لف تامور د ىجد :
 او ناريه ارعد دااصا وعر |

 بيلا اصاوعد نعمس! ين نان ستسق وال عا زدلا و نواح ذأ

 قع ل «لرع لمع تب اكعصولاو ل يلا نوزع 2 ظ

ص (راوسسملا ليما نهد راو اهل عروب داري دس نيدسلا مسا ملوك لست ريعناف
 ر

 صار برصرلا لاح حسمملارءع ميم نيا جلا نا بل اعاد انل نه زن: يصازنا عر كدملا 7
او انهيرا تداول | منش رح ال لذ نبى د واوا ماو لانج ةرل مسح ركذ نا

 رنسمولاب هجوما ا نح

 ناد نيل احا حرا يارا سلاءاك ثار اننحزجا امد اعد نزح وعر كل

ل ا امددلاط نحاس شا فالخواع نيد ماسلا ناب ىانلا قد
 نكرحد دزدرلا يا

 ثوم رون لنر) نهو تل دلئدرلا نيس ' ساكن اف ثدارلا رن ئيعلا "م اكاذا

 تاق دبواهلانيعلا نع عير و 93 ا عسسل لمسة م اسم ارحان قضت اح روم

 ناعابررعا ” مالسلا يلع بال يدل جاو بحزملا دع صح
 حن خيط در لل ب تكأ عل رول صاخلا نول ين ا

 سبل رعااشاولو جمب 3 هدأ اضورغرسو اجزم طز حو او للا نع د ت نيج أك

 02 م 3-0-0

 ١ ند ويا عركرملا نلخناذ 0 اهالأ يصر

 سا لا لامي بح > نه نرتب اعاد انررسو

 تيل لوكبدا ماخلا عبد سل ندعف مو ا أنو :لاناوا

 رار نمال انوي !ناواع عركر سس امننر ىليعد اق عرملا نلح عم ويباع
 كل 'درراك) املا بجوح نرتب نعمئب :, يلع در المر انو ل ابالا تبني د حسلا نا ابو

 لحرب زا ئينارماز لحرب وا ١ ام عه يامو سا رع > انهسو ارا نوال "يا
 ٠6 نهد مص سو ارن_يلكع اك ءح ممل ابو [اونارس أ 5 ةدرىدو ا ٌةد نعم سميد

 2001 لعدد ا يبعد وس اشمل اع افيو تاد ياسا
 ا

 لنج“
0 



 ت0 رص امم :١ ضي ةرض اًمسممر لعمل 'ؤ يراك يعرللا ىبمي عملك مران 2ر١ تبيع موي حبست صرع دا 6-2 )و عمر صن ٠مل فاعل الع |مهواطخ رد مع مس) نم تاطحا رار_عر رم ار هانرا هنرلا ويم رنيدابل انع لئن ربابابان نالرع لئرسو نك عبد ١ انداع تبوح و يس ناسك اكجحدأ نروح بدرا يمان لسعلا تبي و اراد اه د رم ف لح" ان انو اتحد اريوح لل ا : نايل سس ابولو ندبلا :لب #01 لحر 2 يابا دل ندحامرعل سرد !ئيكدي لبد اوبس نس ل احول جرح او جوملا مسا ىعب 7 ناودوم يجمل ند نسب هول ول ص اضع نكمل جم اىضدا :نوموم هس ادوبع ناك ١ ةراسسال إن امون ١ رفد اوم وسار بع ناك) د١ ىماح رت د دؤملل يصل 0 نايب بعدا دج رجل احا د المسن امري[ ةنالاا ناو ىعنب مانجو طرتس اذا ١ نيو ابس)ر جر لي حا نا د امال ينفي اهجرسر ب اد راو ان انحف ىضعب نالطلا جي عك ىن ماكتسالا د نب طان» عرااشسمل نال ناد 1م افاد ودم انرعلا جالطض واع, رمد اويعلا رضا شم ايراني تن ناد مدد نيالا سرب تيرم طعا انرمزك هطو حا صيدل !نم .ز ىصوملا نان يم اهوا سس حانهنال ١ ورح لول دم ئرجد ا] تبي سماع نيب لا هلام ةنييست كرد ندع زم دوطوما مب ريثدملارهوابإ دعاك صررلا قوس منجد معو نبل اج م 2 فرحا درا يورد ع رض 2 لسا عمان ب لصد ننس اياحا3 ذا حسا دمع جوان هد نص دهاتسلا لص اببدد انهسلل ىا زر وكول طنش لكعأ يسم نال سس !لوصح ح3 ءىدل اسض نع هئعارب د جيرمعتمل زا تبن معد قا[: ىر) هامداث جسار برص ئماوو ,انهداونك ابوص 2 راحرجو كدي! اد, وصدام سيسر لاح !ئلزل اعددابل ا كيلر روازعا نييؤد وحار جريعّرحا ببسبمد وكرم لئحا امور 3 ون اوم تاموار تممدأ . د جوجزموأ لاسم تامل وون ئدح لن دنع يشسانلا توملا |رصووب عرملا تنين لش ام ١ وحر فيسب وب رص سنار سأل ات ىض نسل اكنيعلا عند عرمان بعص الا حمدي و ١ نامه امرا باب حوت 2 رنبرط ضل وو يد جما وص منذ نس ها نس نينرم يفرح ار نموا ئيئب احم لد ن اكن اذ نإ جاو رم ناحنمْس اكاذا لك ا زجامب يسد دومنل بجولات ع اشي ن3 بص طالع اييسرا بجي م حاضبا لامعس اميب ييرومزحرارهانعم يد تانارلا هلجرل اى! امدح ووهرزؤسولو ان ال دود ني تيب نال دؤملا ١ بجو انوش دج راصياعا يقل ند عد لان لسس + نيعورحانسوانانارمار نحر لاه ليعما لاسواع ا ملاوكوغرلا "ونت ص أرعولا نع نويسملا نع و و ىئدملاريع انبجدا ناملا انيحداولف .. ةويلاول اجرب الرجل اواميجو 2 عت يعداناوانإ ترسلي بجو انعامام/داحلا تيا 9 "ولا بوعربا نا نم اند ا: يل امون طرتسو امئقسل ىف قزح سب دومؤسْلا د هوموسلا مدصَو
 لاير

 برع مب م ع3و

 صرخ ىجيرا نيارلا يدوب فد ثرألا عيب مدل نيرلا > وجو طن ال د, سس سرس مدر اهد مل تسردل )ناك تاصرلدا رمل ن ناكر بسم ند ررنع ناك ناد لابي م و ) نص در ربل هرانضرا كمي جوك عمد لسع اوع'نشرول نروسو
 ونود

 همييب كسي 02 ةدنبا ت2: دينيس 303 هل د روي
 يضم ةنتمس



 اهررع ناك ناقد امسلا ل اور رم هوجن غزيعل ا وويل نرتب ةلرد ان ءوارباروغس دل نمل هشوكو

 ريمي د دا لب عي هرج د الزاهر وددا رطب هد انّيسلار كلا لشد ناكن اك عياش لاذ: 5

 لامس إد نزل مير ل صنعا يف ونوم ضرم ف لابنع هشر ومل مدد انس لشق | 2ك
 د ازعل زد نمفيبو يف احانع بجحل ملا ندل د حرجا نال توب رت نه ال
 0 د انيس سعت 2 2 زىردو حرجا ل شيال ينال او ةرراودل نوكيد ثرملابؤل !سجيدال ريو
 ل نب نرحد لب ممر 3 قسسملا هريس :ركرشب ها منير ةتيوزئوا لشن دومّرس نسب عل داعلا
 مق ئسانؤلاندل بجارلا وب نيبزيدل ١ نوثل ل ريهرتنل مليك مل نا! نكد مارح

 لبقش رعرشوي ندا هرازذ ان: نسل وبرروع ول لشص اما سيول ت وم فالك نمل !نف

 مسالا الشط نين واع نأ ارثوسول و خه انشد ل مرقسمد نتع# ميد اوس
 نيود يعرملا فولا قنص رافورج للملا ف سردام لت د لما ود اولغا ننس
 فاكفد امرتملا اهدي سن ول انب .كنحلا ماهل احح نكس ول يح امد رعد اب نحس |ىنعي

 هلع ماع حر رج مرعْماركرل !'ق هبارجرص هد سو لح١ دك ا/ خلا رارج ف
 |١ امهنكايرع غول انسالل امر كح يدور ل دملا نع نوتس دارمانرعدملا لاوسلنح ٠

 ليلكنلا !نمحو امشمنا نع امب ناؤد سامي وانو نيو رع امايراسمعل سرئهالا ف
 ١ ىج 3!

 ف رصرت) امه ةدامّمسلا سسسلو يبوس ل ةزارول اولا نكد لوس ل ودلا انا“ محوأ
 لاثل !١ ف صاطوصو نان انإسإو) نط ىلا بوكواوز توست سواحل
 ترض نا فانلا يف دابض نيج لا ةرارعوي وول !ير ىو رم نا لود! نجدد

 لطبر يب محا رابع نمل يوعرل 1 منح انس انيرطم مل يد رصد اطرح | بيب روث: ئي ند لك
 صاسرنا طمس ارميدواودؤرلانع ضيع وفل ليرولا ضب صاولز هح
 لاملا اما ةدرل ميت 2 ابلا نحط سستم رح طوس نوال انو ضي كل عيال

 ذاك لوممل مص و سوسو نبع نادل | احل !راعول ند وسر ل وز نبل اك مل بيت
 ْ 2 ميصرا لوا ناكمداونئلل رد نامز قت ارص انس ئلئحاولو

 اميز انن ل تدل يع لي 2ويو ايزل ٌتعل نحل !رئل احد يمرر حد ) رس وأ انك كد

 جرحو توللأ اه تبن ةندنم كو ب ركل ١ يفرص اطنقمائن نب ايد د 2 لشتسل رم اواع
 مب لشاب ابزحل )و تسسل ! مود لرل ابرد ون ابامه رح الرسن اكرر ال !لئيلإد
 صارا نمل | ىف دونم يبو لاغملا) إف كتحاو] من ل هد انبسلا ملت ف نحألا مود

 لسصرل ثيدع نيدع ابنه ئِني اه قاناهاد ابع ناري فد امد نفاه ١ ناو خس وم رجع
 مويرشمل اد ندا ير ادامه رجا رينّرس ناونم نلا نذ ديف نحل اىلااررهدحا نف ضاسمملا
 ةاخبلا بانك اند رس نعل مورلا ل هرم ,لزْدا ,نان نحل ارا هل مب

 سرد الند ١ ىبسوملا نين انس اطناو مِن ,ندرص ذأ دوححلا ميرو يل اين صر عال
 كاشاارلطا دا 3 ورش رند! انمرعل ليش اكل انك سن ماع اولع جوخ

 ظ ىلا لرمسير نه نراك شبملا رح اند دىلدا مامدل أودع مرللت نر اطواع روب اطوغبل

 ا سبب ىعبل اد ياعم ةائبدلا لن نمو ىيررصلا نه نير يلا نائم درو سر ردع ملدا لص

 ويت عيا موكل مهد انرعا نب اح لسو نبين احامما مهين رعمذ مش)
 مالك مدر امو مهد نمو در وامر رع عودوا ناحل !'ئيدصا نم ميد اململت 1



 نا 1 ' 3 ا دا يشل و

 2 ,لك يسمو

 «مزم ماما د للبت اهبرزيعرحا ب هك صامل

 ' ا ١ ناكر وم ةحذ' نضر مررلط م١ مز الطاره اطظرص ا : 0ر6 0 | ريشزطع نكنن رويلع جدرتع ا اومل - ' تروس مص رمح جراج اراها نئحا اند ايدىلع اونرعرّمو ىانالطم ١ دطو لسداث هلوا 0 ىللساتا ليي ,مزردصا ا نبراع نذرت مقسسحا مث/ اي نم عندو ملاض وعن يف
 1 اك ةافدلا يحرج سياتل بك سم ضنك ١ موا نيرترملا لبو انكر اللعمت يسب مطرب ليوا 0 دارك. ةاكرلاك عرتسل نجود اكل دانا اوحرحأ د١ اما ياس و راع ذ اسلاك >ريمط 0 يسرز هلع ل١ 2101 نوعد رد لم طمزعرلل |ؤعنركب ؛ ىلا نهي ارث اود اه نوودلدواتو ا 0 3 حد نجل نمر زم امو مهلا جرطا ىحلاج ميسر نال: > مر صووبس ند |  ؟ئارحرلا ليم اهيا عرهايبا ]نى طارح مجرع رب قد ميدعر ركيجد هن رنعرردا عد د امع 5 تتار زد انرن عدل ازيص واع لح جر خلا لبد انك جد نحل نا وج هدن در ئزعب ليون الطب ا 00 و زرعاطلا ىلارره درمل اهوتك ول ابق يمرر ل ابحر دارعاو ل امل ند نم 2 1 لكلام حاولا م 0 فدا وكري ةكوتس طوشم

 2 ' | لا ءاانزوس بل ناو هناي نع نزيل
 1 'ةاؤلاوسسلد 312 ةائرلا محو كرتسلا طا نصحلا ارو ْمْيَحا ىلع دبس ن ى) برسم ١ ١ ئياكو نييرطلا' طايع نصيب «انارنلا ب اهالاوا انك سّمعملا هلرا يو وبك م 0 مالس دل حن عاج )3 يعدولخا ربو يالا اما بش لببص نياوصر صدمه ماما 7 0 ع ٍ ند

 ا ب 0 ا ذل را :اياذع تي ان ءانملع ) ف يخلد يح بر اا هر داعم امرك ادام فا ل كر تاتا لرد منك نإ سر و. ثرممل !مهيضد نب رحت 24 > دورو نه منلبد 2 ل د ارسل ىبح تافو مزح ندر( م بلا ا ياس نم ؟دع نوع 3 2 0 رنرر يبدد كيو سلب يفرح 2١ د دنع لرعلارج) نشوحوع 1 ا راد جزع حو دز نايل داما او يقول ىيبي 3 ميس كنانه لشن 1 ملون اعد يريلسلل اد اخف اند ذل يذل محي ىدرط عاطعص 1 0 رجملا 2 قابس, يبدر ١ نح زكا يك مديلات لك صر 2 هذ ىمسر ذ : ميدو يح ل نلوم يأ م دلبحر عي نعود يرانا ؛ ررعاطنعاوحركك ١ 1 0 ىجادرازعاوا امس !ىن كا وس د ودنا لاق !ولات ان مام نوم سبب الو لب ظ وزب ندرك 3 دا مه ومب > د١ كرش مدعي ف مضو) نحلارصا١|ىلث اند عو .نحرانلا'و للثو ملعط بحجم اياكاخ قا دل د سوكنر م مودا ونيعديدذ يي دوك ياخ ياها يدلل تاع لك ل ةعدتسما منصوص جراؤخلا ىار «وت يعاود رانا هنت منيت دحا ضن ا و



 مث دانس مشو ليل هنئرصل نسل اب بد محلا نااكعرنع اهرت ارانب مل هيوكزم

 صر نمد اع اك م الي حردكت عزل ن ل لذ اهيدالو م ضد نزع اسر عايد ل ند
 ممم رعد مدح وطن دروس نه ندوه نا3) مليدانل ةانعبلا ةدانرسل م فند
 | نصوزجذر نر ريحريط صو هد نئنب الوم نرررح ل ست الذ مس اطدملاك

 لبس ات نكد د ند ام انضم انعب لباغب ماد ارسلا نم اك ةاغسإب

 باوحو ٍمّيعملا يللا س اشلاواع امج 2 ادا ىّضرلا زن يتلا عع اهلصاقاّضت رو

 دال نمب درسل أرسل نست اى اياه, لد انيالم ىيملكرح طوخ اكن لذ كوت

 ارماو أذ ام د كامن ن | روع يسال عجار إيإ ييورتلا ندع محلا كود

 ا عولذسا اذا لل ذر ولا رعلا انا ب الف لل ةزعحاد

 ىالختسا دارا نأ ةذعلا نزئحريو انل وما ئتناوانيامد ةدارا ىلا خد
 ا ا ىنامو برحلا لاح ان/ولئبسبل ة يل هه او برحملا جداخ

 ايا وت د |[تمل اك م نل 2و اذهق) نانا د مدل | لوكاسمه دايوس لورد نم

 محلب 0 د دحر اراد ركع شكل 0 3

 لح كواعازح دحأ 1 نانولّلد رلصا نع ماحلاو م ون ازا لا ظ

 انارتكسا وب رجلا 2 عزي منع انل ياس و انوبا روعل يم ل )ق قا 1
 (رصرلك ىلا ناكر ونقد نام دل موكل يلعروص هل تبحر ل ع نيب 1

 انو صايزع درلا فص جير سانا نه ريعاملال فلا هان يقف بي

 احادر وب نجد هاكراد ىحاد ارب نئعنو! ١ ١ وحق اول 2نبل دى درئخا هب اكح
 ا ,ضانر يملأ لبان رمهد اننع 3 000 مح ئلىملا ميسا ىف نكد

 ضرههر نخر و 2 عر اءرا مع 21 نم ةبدارتع أ مريع ىقال دارج ان مل

 0 مار عم 0 ها مماتراوكلا بغرو 00

 ايمدر بادو لسمفت هانضرم ١ و ىلا مرثوتس

 لإ 0 0 رع د12 تاك لرعل )

 نار ركع لداع دلع لفل اهد يدع: اوومبب دابا هد رج دل أوت 7

 أ 42و راخا ردو اكوا اكول نكس متر رص ىف نكت ل انم يكب

 سع ناوج هذ مرو مع نمحو م صا ول مانسنال | »مسن! ل رملارهأ رعت
 مداعصو بل عد اتهام لف النا ان ىجاذ ا هندلا اميدعا لن افا د١ ميامد

 اىتحلع تبر دوص نه خب راخوا مح الاد ف ناكنإم حار يلوا) نم

 1 0 .ةدادصدل ١ندل وماني لداعلا
 ناب حا زنا امهنحا عن وو مفي ابلا ئمنتتد ل تق د ليو اندل

 ىئْس لن لو امم السمان دارا اواي ك) نأ سوما مه نلو ننح انإب يري
 عاطل 0 يبول درإز لثا اع نعجن نم ةائجدلا ماكلحا نه ىبس مل نيب ال

ايسارطبتو لعمرك ترج الد د رطلا
 3 دسئعو تاس

 ديتدانعسد وجو اذ/رو نصل وأ بيرحلا يقر هنا طي اغعلا هدعو عايك هك“



 ل ا لل مس

 غ | ةائبلا لان 0 ا ظ اد تخلد :نعرص ّخ
 0 نيكرتسما دارج ن طبت ل 0 مرتان ترجل أنا بجاد انطق : هر طافت رب اغادوسارزلا )ع د: ملاقاق بعسل جا 0 د نوكو ةدعاطما مب عجرم نأ دويل اب ١١ دلولا 1 راع اطومبلا ايس ان وم نوعركي ى 1 ءاملاولع تا مهعسب ام اسسيب 5 0 0 مبيع َن بور حلابو يا مولعل !ماذد اعالرعيب اانبسا ١ 50 1 يبا روطف 15 طيات ا 0 ْ 0 بجد مالسولاوع نيلاردطح عاطزلاك ظ
 ع املا ززمحارهو ةنيشملا وسن اانا ريَتس نضاولاو نول نأ ا ام ادزمهح انف بترجع الم باميسأ رهائن الو: 00 | نم نس امر .وس لكاس رح قي هنا مى(. انسب 3 يلطم 0 7 درع يرجو اد بق ددراملا رل افا نك ربل ترزحلا) ىلا ا 00 نمي ولم ملاعأ تيس 0ع دا لرعل ارهاريبرخ نينل طوس
 انا جرش رسلؤدب [روسملل مسلازاع اك دوك يشن د ةلظملا ا م |.عذو مالل ارسمكد مى طم

 ةرغ رواق مدلو هارباهم ١ 1 زجر سلا نزار ورم امل مها ديعسا) نأ مل ينام اناوصوهار اه]ىتد تامدلا ٍْ ْق ينيج لاف "اف ير يد يح س ىللد مط لذ ذى يد نأ يبس ا امالئاذاد 6 نا نعسدل هزحاا م اثر وجتانل اتمنا حد صواب 1 ىلا : رن اوجد ل اننعل يارا اا ا و! وغشما نا ةرطانهل ِ عدا درس نلوم تذل انا وم اهنم مزعو نيدلا ا و ارره ند | يرفع اذ يس تال! نا دجال 0
0 0 

 راجل نم 0 نرجع 0 ريم رانا ن3 > ما ياا ظ تبر |. محم نظل ١ ىنح ىل 0 ةداعلا يمول يلا ايدانع بدأ 0 ا اعزم 3 عررمب ريم 207 نري موبعناكا رص ندع لاتشلا خذاذإ 32 نما اه 0 : نا اولا نإ ادا نه سلو نكد بنص وجد ا ارامل لام لبس جدرل ل بسس لن امغلا عت 0



 نو برحلا ينس "ناو قرط ءر اين ادول هارعب انعع مامالا لهاكلارخلا يطب نا ل ١ برحلاانقُا درجياوندطا كاد يلا نمازي اكنا نشلاوةارلاويسصلائانلرلا
 كلماو برحلا ثنتش !اذا ميبلا مليحد محالرسر _هاءابوجو ترو تربص
 ل ننس ل وره درع هكر( دمة زرع لكثرع حاول ا
 ماعترك) طعم بادو اود حرص ل لسع ةرجا مّريد_مشن كلذ ال اد عم نيام رس مل ناك 6 رر شعل 3 !نتذز وا يأ عبيعو ١ ىل انش ى مل بحد محالسوتع ل ةيابض رخام
 ثوعحسزدو ئاظذن مصددر سرعان وأ زئراخل يىيسلاسرائابحانلا مرن د ةراولئر ةلاوصو قم يصسو رانك مجد معد نولناقب 3 دونم همزتب عمغ
 مل م اثناوطاجار] هن اوثث ان ناب ةرد صل 1 | دل يبس ناكنل نودي
 بو ره ورار ح7 ملص نص ا ميه ص دا ررتعىّعبلا ل اًكونال ا اود رس

 يعمل ايمو ىل سول ومدح نيس نباص كقسملارل ام اع ّنمرحاولا منيب با ودل
 راكب مول نا ءريس ةداص د اركل!رءاصم د | ماهحالا نابرح عرهاطو
 ثوبي نيبال مم عاطللم يحد روُرعملا نول تاما اك حطر شم مرج هن دل ارم ولد
 يل قمملا نع عننع 2 عدذالا لشن ام ةر دونعلا ننعم هن احس ال اًروتعم عد مؤتقب
 نع هز بايئشاو ماعطلا مكرم دمحرصاجج نا ارى هل مدا لع د ريم رن زاول اكد
 لح ميلع اب ) لذ د يدب د ماعز اوم اك دارعار١ةرادعل نب سرح ميلشن يس

 ند ) ىذ عزم ئه امك ما داو + ةارح بم ناك ن١ ناجح جبور ىرسد لل اندصحأ
 ىو لذ > طْوُمْنَم نإ ىف د دلع ةد اير مامدل اوبل ١ بهذاهنا يود اوأه نيخ

 ازيلعا ئنانغسس او دلل ورع رميح ميد دع اسر د يف ذا ظبى سل بد مراقب
 انيلع مل اما نون ل موس انولث ايل اناما مطاو لمع يازوإب_يمص قمم ١و ب رح نهاب
 رهلبشفلا نمرههؤمما مر 3 مك ذا +١ ميك ع لفن د برطا لها "ل ماعم مهمات علل

 مرصع ماا اخ اننذل انو ضناع) ولم نىلسملا) انى ىحع ناما وول ميشا نانا ٠
 وص كما رازك ىلع اسنان اسس ممل ادا نوجا مناع ١ الو نمت م/ارازععت وع
 موب يحرم دارم) نصوم ائببلا ماوحا مضر ىرصن ايد ميلع ايرحاد نم اذإ صانغنب
 انوئاخزام|صبا اًبلع نئلنم انططم سحاب عج ساو اما ئرلاكرمه اهلئاقد

 بس مب خر اكتدإإل عن د نمل يول ارح انك وح 31: كو اترحيف نامالا نمش ١
 نيملاعْير انني بى وماسر نر ص اطموا "مسلم ا لشخا م/اعاو) دم نامإب
 ل رن اباودنناول اك ةايشل "مبسم ابحر مهو رع رقى ننا امنا ند
 ملول /نمبص كما ئازتع ل١ د راب د اع عدول نولد ليم برحدصا نو مس
 اكد بش جرو عوتف مب حمام ويعل مرسلاب سس دمه ل١ نهال بسلا
 اوناثو ميبرانعمام )يعّيم !ىراح يبو ةابلا١وبراح نأ رص دوك نعرش ال

 ميما | اضطوا ضع ىلع نيك ا ىغججد ون اعاد ىئلدام يا ءراوج اًيظ
 للزب ميركل حا "ةباع) 0 ناد ان رعت يرادار اوكي جاع اس اقم اها *

 يدم ضو > ><

00 2-1 . 0 
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 جزج هريس نخ ييبوكل ناحال اهب ميلا مم اكد !
 00 عاد هرئ مو التا ايس انبلع

00 

 ش 01 ل 0
 7 ١ مص يف خل لادولاقلاومامهلا بع يلعل اوخم سبح رع ياعم داوعطاو اوعمس ١ امكخد
 ١ مح دةارساريهرنالو مزن ازين زج عم يصد لاجرلل انرطل اي مدعو ين لل ص نمصل | كد

 0 راف سيرف نم يد اريل استر طوالت ى يمل ام ا
 ١ حب مرقم اياديك رحوأ ب بير ادلع 0 مب لبع اًميسبإ ئب نم لحد 'م ىف اك ندع
 كيلا سرع حك ند دام اجالل نسب ىبواراعلل لير قيس نكي لوف نإ ماع نيسان سدا ظ لها علرعوانن الريس 1 زاوومانلاك١ جنح لكس يبس
 0 0 0 00 ٌدْسْولا 0 د

 ا 1ص 7 دعو 0 كلذ 00
 ل اًئاست نا اسد لا ةلاعلا رتد ملول ربع الانا ةناج قسمنا
 . قيارعلا ترزوا ذاق جونو ملل ومب نحلا يشرع يان عج بسك: )يوت و دددلا
 لس 00 طور ضرءمعن قابام ىلع اقسص د١ منثريذ لسا يق
 ” قحرراب مكلاددر مال سولت عد أ زق نال نم نانا نوجا ةرئاضرول |.

 ةأشبل كيس ل اتخإلن نلترل | نيربل) طق ندلئكاونيباو امد معي ١
 ء ريما نا مص 30 موعريلا قعد لكبابا باتل !عيابا يس ميَسلات اهرخادرظم |

 3 مس ماب رمال أ, طارح انرع : "سلك الب زييبسلا ل اح مر عام جا ] [ربمشس نزلا نان عن ددإ سنو از اللعن نم ىزكل 12 للا ه١ ةيعب ]
 ل 2 دراج فاو دنع شاص اضعا) سحاو معن نحب و ساملا ظ
 ١ حاولا رعي عب ا نيعواع ددحامىم اللا هدو ىلع يضلل اهي ل ن امن ن سانا د ْ 00 متن عب اداو#د انهشب) بصرك زوبر وي تل اننا ظ

 ع رمال ادامإ مريع دام م لخارص اراع وبل | يرجون طاش ءرع بيل دئمارمل) نم يعل ]خارصإ اما 3
 ىز سسو 2 ا ناودرلإ مرغ ط شلال ل تسلا
 0 1 درل !' ايو احرعو ذل : يموسل ا :ئرح نيو املا

 7 من رعض وع 0 نكي ن
 0 ا 2 0 را رعايا ا 0
 3 را سر ن3 مامعرحلا] اطو ئب اسر نع ععدا انعم هرتو هلو

 ام



 , »عمرا رد صاواد نينا رحا دحام ذا نحس اب اهيا رد ندم لذ نيشييحابر
 ا .داينعاالع امج ارث او يبصر ض» معلا ركداي ردع اميل مرررعد مرع_عب و

 ا لس ناينإ ب سل رجد نس اوع نوكيلا مْ ايحئرم الخلا ملرنعب ناو روصد كلب :
 00 دبا اناره ٌللَعْو نب نح ذلاكرب ميس ميم متوسو 2-2002 متوضي نارعع د ابحت مريخ
 ٍ د ودلا ميم ىلع ذ نال مج سرعت و جدل ب1 توما تلا هزحارل هنأ مد 1 سومو طوس
 8 00 داو د عم ارو لولا زم لج يسيل نزع ةنالا راب يشتت نيا

 4 هرم طيلخ تلون نإ ىوماراص لتس الون امض ريعولا ابر نؤل ١٠ صال تومرمب كلّه لؤدلل يون سنس
 وي 1 الل 11 قف الس اهم حيح نيب بد قسم م ول أ مال ! لحود يدوملا تس "واو سكان دعم ب رم ناوي اغا هع درسا عار حل دل ىكرملا لوبد ئكلْز احرحاولاب/ىدداول هاب
 1 2 ن اد ننابح ىو مي سرجعل كتيويصن سك ابْب انضزب ل علا بوحدو مي

 سس نبأ د دو زق نوط نقال يدع دار اًمعدربز و هياع خس سب يد سر رولا نرعرش يصر يعج
 طوخ نإ مرسلا لع ىلا تاما نع نمسا مالت رك شملأب الرمس عماج ديس ابا نيل اند هيكوعب ا ومنم بس» ا قر وتس لحال و سيفوع ل ناكو كويل نم ميلا دومرعملا عخس اولأع ا دريت مرانح لا قيس نيب يروشرمالا مذا "نم اوهيس اول و مهمكيدد) يتعرز اًخعواع هنسرجد ديم ا ءئفطو صاقد ىا نب .١رعءرس
 ظ مث يضع يظن يف اًنلا درلعتل رص اع ناكنادو د ىل بح د قامو تلارزم نلتحاناد 3 رانانخاناو دعس د رجوي ما د اتحو نيسان نك 0 ادوهامت طدزم ايد د علم فالشيخ

 ةائول انا ”ةاكر خدد د ةاؤبلا مرلع ليزسس نم اكرم ينص يحد 0 ١
 رايإلش ل ابر نردد الع ٠0 مناد يعدل 2 هدر سرا مم اَمِإ ىإ
 قريبه كذا لزج ل 9 دا ١ احباب راج رح سم مكل)١ داون رصوع
 جارحا' وثو ةاكنل) شرافوب رار دوكس نع رع عا ”مرحاك ايل جى مل اع
 00 نورس عرضا نيو دعم امرك لشاوا اريل عربجان بسن ل ١ ناهد انصر ايد لعزم 8+ 2 6 موكدا ”هأييرلا لامع لص نافاس امرنا غنم امر ىكل انها ماسالا هزك عوحات و 502 ,عرجر ىعماوإ ويدعو هدر اهدا د سما ف الع هع جحر ليس 3“ منانلاور 1 '( م لعا مهلا راق ندهن ثمر اجد م نحل ناك ثيحع برص رفد قايد رمبا | ق علا 01 ل ل نيزفلرأ دحر افا نب ليم ام حس نل نم ند دل الو ع د] عوج رن 3 8 ا
 6 1  انذاعاف هرلا بإ : تحارب ع نم مد بس سن اون همرك ودل ا دوحر عم
 3 رداوابع ٌدارعا تح كلذ ماك تاعزادل !عغوح دل يق لوتس احن وكيل ذإ عرباملا و قرتمل ىنئذل 2 ىسارماب تسمن ناانيرع لمحل ع اما خاطر دربكلا عائب !يتنحلا ع لاه" سم ورم كس قار جيت نم اعٌُسو يرعيرد !ئضر نبرصلا مة نمر ةاكراوع 00 انس اواع نط نيم عوجتلا را يم انيس
 10 9 ةدرلاَدو لام ل! با لرطا نحا انا رن خ3 ان اخ ة درب الست

 2 35 .هنائاموص ذاركلا ماللس ل عطشب مرح حد امر كعص عم سور جلا رع امد با ى اع ثسوسسعملا اف "السلا ليل لامعالا ليج قع اؤمن طابحا ٌناَعُرُمَم
 جراخإؤصو 2 ركتاد لسا نيكي انعا جب رح 31 ناب نعصرلا اند صا نمعا و يلا علا 6 كك



 ّى

 رج نبا لح

 مالا ودان قالا هاتي اباحزحم نولبدُت رسما نام هوذزم ةدرللسنب
 رحال لم نم نتسملاو بسلا قايروع ٠ داس قرني د روكَح يف ذيرمل امراواحلاو رعطممب يحسم
 مالس العر <ةوُمسأ اهني نمل هس اجح١ 2ع لعبد دؤوب اب ف ردك دوك نع
 كم انها مالكا دز دلرتحرما ةدرلانيترملا راو ئصدوألصا نيددرر عيكسف
 ثِطع اهوبلا نسم اهّلْسْمل مشرد اصاب نشر نيدو مردت عد درمكل دلت مالاسإلا م عطق
 ه د22 لربع نين منعلا إس حسماو يب داب يذل احاب(ركس لابو فاحرمهد د 020 00000

 ف تيودور طر ندر بكا ظيفح يشر ت قدا

 اليع ط رسولا نسير لت دوركم لب عشا سكري اهحو د انزحا د هوك وبا
 >2 كالخغ ندد صا : رحم و ردرسلا فدو سا ماظل نم بل ل يملا
 7 ريكا اوس وزع عسسل نو ليل انعل مايا يبس لل واح مير اف سرمِحلا
 00 نائزاو للعلا 1 لانك سس هدام > كرانلطا نشدد رشم لاك نطيرمس١ دم ا 0

 ظ ردابسما نان نلطبوإ !رسنند سيعبل يف معد ايلا ري جام متلصص ام يل ل: ىاجول وا خ سس
 نمر نسوا مدل كبش اهثس اع ميش اريد لال د نب يح ا اك يعبتلا ولم أ

 تالا اب يحلون توك نانا والدا لعد اهبل ادام بى ناحل يمس 6 ليس نم لنه 1

2 

 اف ميسا
 ددولع

 ا

 اند يا "ل

 وقبل يب مجم (نيع اع

 يشن بع نت

 ضرعن نعال

 ا "ملل 0 000 هايس عمات بر
 1: ١مم نَحداصلا نبل مك الُثلا رهِوَد دعا را ويؤتس نا 0 5 1

 نيب رمل زع ماما النو ءاب نادل واعر .عفد هلا ناك اورو زي صواب نعل د 132
 نو .ءانذلا لو صخلاجدا ناب كيد رب 3 يما دار زنجدل يهدأ يلوا ئصا نا 1 ِ

 1 ردا عم لان لطم مرح ١ أصلا ني اِطإِه نالت تع ىت هلى يَراَص هبب واسم ---
 مراعي و مااص لم وصوب "جدل لرسم ىللا ليل اوف لن ابل ١ به نسياع 1 1

 نبوطرانلا نفع م١ مدون ٠ مداوع ردن انما محد ىلع >راولا نكي ل نا ط كلن ويد ليم د 033 7
 ارامعلا يمك اذ نمرإ د سلا )نص نسربلا يف امد بوك الا راصر ردا وردد سدا درك 52
 00 لاو نأ يعيبعل سب وعد ذم انم 3 ابريل ف ينل امو اص اربع نمل 3 5
 درع نم بِلا نا وس ١و نحب مد هس ىف بحامعلا ل ) يوكل بحاصايب لصق 511

 ا ود لانس ماما نح نحر عوس اسلام الح لع نك فاشن يب ئس) نم 3"
 ريا اصلا يب ساصنا نورد مكمل انس طيناص ن١ ناك اعيدا او مزيل 0
 1 ولايادوحو مياصو ميد: عامردنإ نا رد انااا د فلول نيب نحت جعوبح
 2 رحاوامهرخادأ إس رنا ما تيرعملا عوكرملا يبن نم قد مكانس
 يلوم محا لد ميش انارح دان واي نعمل هضمي نام اد يرتجداءيدع عيش

 مما ضن ائّنس لمْ ايبسدأ كيس برد وا جنم هد ق١ نو عم :

 وسلا يتعوس ودرب دف لبو شع والرب هوجو نهد دحا وسر ىج وا 6
 سي ساو نبال ريت لسمو رك يعكر وسو ميلاع مدد ص انين دوبحو سجل
 لاب امر عالج ا ميلع جب ارك مل نكن جرح ند يرن امايس ن المن اكون را ويس و

 0 ا و هيبلاح يد الص رع يوم ال هين يالا همر لزم امج
 5 ا مدل رك د ينع امي اي 111 كعو ٍلسو بلع آ اص هل
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2 200 
 | سسوس مرعب ام مكمل لخعل | و يح ايلا هائج وخد ف !نيسملا ا نسمحملا ها دا
 نأ ندلا نم ئمسونم ان تك دا نس ملا دور ادرلا ُو امنع و١ نيدل إد انك ىص ا
 رضاطر زوروا“ ةرود اب ىعّيسريلع سرا يابدرلا لاذ ٌيبرلا سري طعم مساوا لس قطا نا
 اسد نأ انل )في اهل مود ن١ وكيس نيدلاب انامزكحس ينم نذل يمد قالي داطايك ازا

 مرض تالا انه يد اضرار ندا | قلد سوس راس اهب ناد وتب يل ا
 نازح ردا سمسا ١ دعما لرجل ١ موس مل موس ال اواع وذ اد :برؤرينخ ينل
 ف امدكس ا ىاع)ى امل دل دمر ىلع عن نع ينص ل دن اريعد اكي تس هّنِل نس 0

 يقم ردتم نان الط 2 اريك درج نا ريدي حد دسم قب ركال 6 داع تريح ابو عل عا دعس اد جنح دونك نو لس مسح ْرداك وصنع بخار دوس
 زل هارحّرب بعت ضن دون يسجركلا اهبحس سيو ويردد للسباكعيكرل امتد ا
 ائبعوتتش] عمرلا نر ىو يدمع ه ةرا مرو وريد نوب دل ان نل اكن يسصعم لئعد ا
 ريجرت يعد ام امرع ,رجدد شكا! بكر جدالَذ ناي لاب ىيمطم لت ضشكمواع مرتو 1
 لانعب سون كاظ حال صوم خش نا 0 ظ
 ةزلانعن نسا كل سولام ون ابي جحر ةبجأولا م ايس اورد فما ب خدلا يوس ٠ افرع ملعرعد ثودزيطو عد طمومحىل )تسل مالاسإ !ىلادوعب 3 أ

 ناركسشلا :ة دريم بح ملا وقح هداك نحع كييك ب بسس
 ىلع مب ىلا ئش ! شدو نرد عاط ربت اندج نادم اك وكسب يوشبما
 اركب مط مدر مقال لوف ىف دول !ومار اسعاواه لهدف نّيلإب هب انحاوم
 ناتول اوومالسسا نيم نجل حطامو نس در نييص نأ د ةهمالسا جتبا ل و د

 ريحا باش اخ 0 اندر صصوإاك عد م لسإب ايل ملم امال جند انس اريحاذ
 احا 2 اكزن ) نح نمد سبب ر يعاب انيربجما نيون ةههلا) هزل
 .ي نعد ارعاما فدا! نينار ص دولا ب ىجحو جمد انس د الحل بصاغلل را
 يس اح ا در وش د الو عركسسل
 د ارترعزاواع سئل ام نم انا جت هرب لكل حا امد تلئرزتح اسخن اكمل ١ نداندأ سعال
 ان ول ١ نم لو اق نحل ١ ئيص ع ميداع شرع ناد وب ل عام ريب ميه مالاس

 0 0 "ول ايد 0 فل

 20205 تاج - 2 3 2

 ا

 0-2 - هد بح - 5-96 - 000



 أو بها ذل ن دخل تدارلا مدإو هنيمججام لاذ لخار انج

 د كفي نم نعش م نابدط ارو مدإملا مدعر 3) :ىنخشملا وحول نفعي) نيدل اليشم
 ردعك ظن ظل 1 اذ ل و ل تسيب ) ناك مالس ذب بلا طم دره بصدو ن قرد

 0 امرك نائول اضفسس !ىنورعلا قرجر د ئجولاك ةرصدرلا) صارو سرك ٌتلاسلا و

 ربو خل اخا 3 بلاغ هيدا اعلاف بوطتس ل نمو 2مالسلا ,ايماؤجا رنا همن ١
 رسب انوا مامدل )وس هذ نب 3 د عوبع نود نعل و ينير شح رشم ١ رم لثص نيسلا د تاببرشاواع نع مس !نشنع نعى ادرانإ حلا تلي ةدرل اع ةارملا د حرا يازرصا ناث رمعرعوبم شذ مايا ين نان ل نبق 2 عولنذاك هين
 »و 24 رار عطا عرط انما رب اعوج شن اف وبسم ف مهل سول ا رعد هانا نزول اصيب نانو ب سل نسمرع نثلمل اررع) افرل در نعرحا يدع تاتنف ا نا

 اجو مالس ذل ايه نم نيرد نا 3 قدميإب نل ١ يدع حلا ع ب قمل ندا هر رود اناَرك اح نك لانس رانا همالس لزب 3 لست جرو بتم ام نما عيل "لاس ١ نسج ) نا نيش ١ عارم ان ىالثل راش ل! صو اميدع لحال نبال ١
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 اببهتح 3] موت ىم مع ركل ملانناوملاهنه 0

 مسيو ررلع مدد ااص ضاس يا نيع دلل مما ل1 طوس نو يف درسد ارىحد كارلا وب
 رقنطررع نعد ض نر الو ماللاس ول ١س د نش اع ني »لك نم ابل اوا اج كنب نم برعل رع ىلا

 تلا اناجو ةدرومل١ سس نيو مرم ل واىبع باذن سرعت 3 ومس سرر انو انلعا
 مر ل

 الكرم ضرب د مل سمس اي ر لل ىلع نع من قر ئبد انّيسل اب ونرم وكي همالس اب كحل ١
 هالو اميمداك ربل عل رد اموعو م لاس ارئيص يق سمرس ١ لفعل ر ركز نم ند دل هد تح أمس ١ 4

 يءارام لعن دا ةنرئازا امش وعلا نا شرما دل و ف واعد
 هلياوو أ ماللشالل امملتخا ما : تاَمْوأ العزاو م اوا بالا حيحس جنوبأ

 بك نت 2اسسملا ب لد عند ني د نسم لذ رلى صا ىف سبل و نأ ىلر سه
 ,.وههرمل ام ون نعل د ىو مي بق مالسس ل) :َنلخ انيلانف ناك نأ ةرانكل انك ررترع 22

 ردع طلع صح اسال )شب اين ل و سم اك نيد نرل "ئمل ىفسحا ص اكح ل م قد
 م وبمسل يكسب مل مرركن دل يب كنب لم ونجد مل نام 3 21 يرخارلو ملم اعملم اعيد ير
 نأمل الفن و بوداولا ود مططو نر نس صول ل )تلك مالس 3 لسع اح ناك يي ةضديلا اع
 ١نذ اد م“ ىلع بص نمل ل ض١نب تاعه]لا بيلعلااوب إى ايلا مرماما يار ردا

 لسم هلومعارحأ يف نالولاما وج ىب تئيسيم لو مالس 3 )نع عررمب و مل يحوي ال نات رمان ١
 دانك ىو 0 5 كما : 5 "ل ١ | ؛ىام . بعاتلا نجح دلأو برم وب نيارحاو) طيسللا يصارع عمائاق اشاد ارت مسسررو نابر لصد نا م.م جم ١

 رم وأ ند نم نإب مج درج يق ى شما يبا ير منج ىعبل | مل او يبصصا صاير بص ناك نب
 0 بص ٌبامنم لم مرح كل !ىباما رو ف م

 امي ملام نعي كل ملا در قم يماولايف :نيحا اق نين كلا 2نييبلمع ك اراحْلا هدد نس 0 دن
 0 دةتيتح اللدود اهدحا بلا ساتان! ما© 1
 من ناب) نش ش ىرح نا اهيرطارصو اميل اند اندطم ل اني ان ميددع حدب ظ

 لورا كدا نسون رفع تى لن 0 06 ناب لسا نأ
 نامزتد هنحاب اع ّيانىيد ايطص وعد ةدرلا يفكك _#هاح رع فام الخلا جيم مكلس
 ارو ىصبد مرار كدمانسل قل اوبع يم داو ب عمو ندر مآ نحلل منلل ضرعم
 امته منل سد ورمى ايلكلا ىو كا ىلعو :ولا لصا نحربحت سدئل ا يب ن كي زداد دم كرح اظم صرحا ال از لح ,يدع ماخا برص نمي ال لد ةدرلا ديدي
 ملا در ىلع اما روح ايد كوم انواع اما ياي اق د دن بايردوا هيعو) ىالثاب ةديل أ ىأ
 امو" نو ٍلوا' يدل !نحرا يعم يري ولا يحول م ئوم يذلا د توما واع ب ننال 7
 اندهسل امل يمل لالا ميج اننن١ ممم دلك رك الظرف ف :ةمامم ”3 5 نيد يلع أ لسد
 ميجوبعدا نا ددحو اوهو تراولل سلا ميفجْل انما ع جل مير اك 'نسيرلا جل
 , انيملا سو 2 هب اننس 3)ةرح جنيد وال ع قع )باه ) مرل) لاقشي دل منا

 مثالا م وقم مح ند نإ يزعل ددوع
 تاحور 'هدررءئدل مود رتومو يت ننام نئقيون اد اي نعد ا عب يصح ضن امد
 لولد ليكم نود ناو عرشوا لصا بس نت ى نيرسوفا كبش نيحاكد ىمو
 ركولادر ل نيو زن زرم نليال ينل اداب, ىحو بسس ْمْوَيِل نلوم م ةدىلا
 عل نعل لش نإ ثول ليطت-ا انا اسود وخ ى قس للم نسم و١ 5



 مد هرك قنعلا نم ىيزلا ىلإاعل وج صخا

 واع

 لحال امارل مين لمان اعررس ءازحم نام.
 ردعين ارهاظل انرثذاءعيبح

 م ىل ومر

 نتن هن 20

 نم جاليالا ناطمر

 كلو هدوم يا ادب َفْوَمْوُم حرص هد مدن د
 "ا هد رحادو ةترعبا و اربرا رص سلاترا رم نام ةدرلا لسد داولو
 سرخأ يف مل ابىيدعسلل مل ىبت مرعل صولا لبيب 3 املك نم ختم انكوهصرد
 مز و بقعل ل اح طرشلا) نحر نيح نوكي انعا تسلا ضدو دوثنعل | نمد الطمل
 ناو ةييسبومو ىيلدودلا نقعلا] انثحا ط2لانار نس اذ ب نكوسل نهد هدرحد
 لانا اننلا] ىنونت ذو ىلاخد لاق نب ابكذ ) نمو د عجم نه جيضصا ىضولاب 1 8 2 رثدَر ىلعو مر يح نيياسغاو همالسس لاح 3 ماطابسح) ١ نذل و نؤبحاك نيرف) رشم نتعب 3 >1 "سجل د ىذع اعلا نأ مىحل اوشن كم ى ةررو ٌريهسم ارنا وبر احلا روسبو حاّيضصلا نعول 'منايص مق جنا بحد عرانمك ل اهرب 3 مرددا لزب ةارما ردع ننداو ل رععم هلاه لكل لاعب يضخ نملادلخ الف ل ان ال |راعد كنا ران ئكصن رح سا ناك دونعل ارو عمو عاتب لق ىق وح 0 يامل يف ىرعلا دىفرم رلئحا
 جيتا لصد دل ناخد! جنت قطو باص لاو اع ذاع يح 37 ورشا نس[ رح ناك نطو ميز بع للِلَرحا حيج ما وال بيستاسو انو

 .ووبرح زخ هبْؤ عل حوا! هح ثلا دود :لسرملا,تيشسح يأ لاول 0
 نوال ةريعلا ب وذ زار هبوب اصحر أر لبيع لوح دس يوجلا 0 رز ١ كود د
 دوال كد ١ىالطا نري هدب د ىلا احر لس اكون منجل احل أر يح 3

 . اص د اننماهد فدا ةباشعلا بوحد مدك نايم اع حلكلا دناّصخالا
 ليزي مساعد دل حدادا يول جن) ىلا بم نبحْئ يدل مل افالخ
 هتان اجزم عطتو نأ ريم نعد خش نسل نع هليإنَرحالهنا ٠ مار صام ريع ردو هنن وجىيبلبملا يعاد بي دارها مر انستا يي ناد ٠ ة"لونا هتلر امي انك د ولد عمار ىمد)س سك نادل باح جمول و مالح 2]

 اعاس ايد الوحم يسرا امج ا العدل دواس 02 لصما ف عيوداهبدخلا ب
 2 2لاحا يبل 2 0 ادب تهل ل 0 ددمعل م 0

 مىالطاق

 0 ملبس

 (ربم رح

 ال ائارل ةعدلا
 ا 0

 مه

 ةهنرارج رعلانزب

 نمل نحن

1 0 - 
0 

3 0 1 
0 
 و

0 ُ 
 م لرسم! ىلا بولالبأ م انغرأ 00

 . 00 انرك نص نا دست ف ابسد
 1 مر رايسلا نعل احوذ 0 1 اموال اددحلا بحد

 ناب در

 0 0 00 بحور نا ا ه رصد

"ّ 



 مر ا اتسمالج :

 قام اصوكذ 5-5 ماع نخلولذ ميذع يكر اطرما مسا و نعل ٌرلاصا مشكلا نأ
 ميس بح نم : 2 ليثمك يحأ درك دو لصاراع اه هرطعمابدارتعدلا

 عّرسد نر هرركى د ااا بيبو لح نسما لعانناريحد

 جبل )نا طؤود دل وأ نأك انضم ىبسنب هلعان نب دْوو يفد ابهر جلا )نصح جيببدلو

 0 ند هل ايداناملع صوان 958

3 

 0 . رجا ف لبملا ناداه ىرملا ناد ع انلالاع مدرك دل نبحاس سد نفاه وهيولو ٍ,ْنَم! ناسا
 ع

) 
: 

00 

5 

12 
 2 وع
 ا
0-5 
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 د

37 
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 2 2 خحدر 6 نركمول و الامل ا عا

 24 ١" نك كبح ويسلم ممرصلا) ند مرخأر موصو ساو متت وسب د نك

 ظ 71 ١ نمو هل 1 يحد اعل ريا داع مشكلا نىكل ُثَ اووحد
 | مولع سرحملا نما
 1 يري تساي ودل رد ئغم كلا ريتسل ”مرصاَصْموا عالصر وا بسبب ملا

 متاع امرطو لاح كوس نتي يلذ اطل رمد رج كوس لا ونوس ! نك ونجم دس دل د
3 

 ترند درعا يتناك نييلح انرظ نم نك دانجد !ضاوئعاالؤ قاب كام ركيسر وم روض
 فاس ” نري دل ضيفلا ومنا منع ني ادن نيد نوزحأل فدو صمراْي اع اضْوَنَ لك

 باد و رس صدر فادح رسم كلاب تمحو يئلعرج و هدلا ضو يد دكا مَع نع حوش سلك لهجلا
 0-5 راب ةويو هد رسعأ لنور لد حرب طرسموا 2 ايل اليك االسم نوعا ملينح

 - ةماعلا مم انكم در نسمع وم ل حلا طب ) يحن ول ندط م طّرسمملا داع ابهوبعدا
 تا لحج و ان غرعسو رن ملا )ىرسلا ياو حس ند ند ميدل رتوش اوكف يابا
 ا بسلا ل نوه لربح ن) هحن قلن م ايط ود اهجون دج بسبد _ممدولا

 1 نااار فنيش اسعار عرطندين ا رزجاك ذك م 3
 يصد ع 0 ويد وٌرصلل 2 وجدد ل نوشلع تعد
 انتم فلا ع عئراو دارك 1 ل :مونع ىلع جر دع ندح د

 ع 0 راس د 2 ف
 57 را ردات صا اسر« حان معي م باح دوي ممست نك ال | نقكي داوطول اد لسع
 0 : ما لاب هر [ميسسست وحاب 00 100 يا لاف مابا وغض اهدابال صال )

 ظ دوخي لب ح دعاتلا هرب مدام وناحإ) زى بشل سن <

 2 مد عج مناع وْشا اهراع ل اء به نك
 ,مويبحو لحب !بهزإ فوحلبوا لالعلا "سمو عبي ملك بحل نع يررهر ص
 ,لعءجإ سم 2 نس د مب جسص و دومز]د نع لس امن دوسْرسو كولي و)

 زود يزد دطو نر ديانبم ىم ود ان حنيش نحل ىلا زئىرملا جاك ”للم) نه

 نذل« اًهس١ مس ئفغسبل 2 كدر تسلا فاصل قفص يمال هروب عا

 ف مىزتع رن ازوس َنَمَع ْي املا يف اعد هيد ١ نمر دل اولا ل ابد يدا ضو قرد :



 خا وطرك مدرع يناثلا وارجدط يوسي عون دب ون عرج يجي يلد عيطتلا وكسب اعرض ذا ل | ررحلا كيب يف قوام ادالخ رس ارلد مليسوطوب 3 د هدالد عاطل اذ

 000 لاطابلا نّرعل ابرارسب 351 ةسيبسلا! نسال امي انّه مرت [ىرنمم ق تكد الما ناك ' ١ اسخجم بسناب لبن نل انلا د ةار يكعوس اي امل اد ايردر نجد كا نك تعد نا
 دكر حلا منول حينه نسل نا هجم دلداباب حايد و هذ الزع من الخ عالم ةليدن عصر يد سو ينسملا نوير مدعوم عاج )يسد انب ةريتسود ا ؤشحيلا ل شت هحوب
 انتو نو ناك نأ 2 ج2 دانا دو قدرمر ةررعسو ةنعالسو انالز نندطمو ءسم اد ْ خيره رتكر وعل ادهرحابالانوكل م جمر نيستلا ا عيطنك فاحرجلل اذالخوسلا هل

 70 ووزلا اى اليكم وم > كن حوع لخالد ماى لا ما'نملا مطر تسد بهزنملا نيش ناد 2 اللو ضلعي اف قاد دارت انج طزوم ذالك يسرع هجر ريدملع 0 ' , ١ / ل ل

 | 0 5 ب اّرحر هدلماحيارحالف درت ىلعو مطوس شن دل اذ باس ال ا
 ا نسع يح 0 لعونذ عاجلا جرم ل حجل ا ةارمازا الحد

 | رماة در درب ١ رول ناصح اداميعلا دوري عملا مودك ين مجد ر '
 008 يدرب ١ نات نصح ١ دام ىلانعن منع امس لكس سعر عربجبل د سلا و مالسس 1) نعل
 ”يوزو جراوملا د بانل نم ت انصدحلاواعام معي ىولخ تل يد دل ىف يبا يبرد
 وا ولان نصري نيل ١ 5 يباعنرل قضت الانا نع يحل | د اسما انه ناررججلا د يئاتد

 ٠١ شارود ناصح ]قلو رويونلا طارش |ىعح د ئئيحولا عيا ىف للا بحد الاد مَن ىلا ظ ْ ْ 2
 را اج ساكس ل دوج ناطماي
 ل صحا وار اكد د دوبل مهحبد سو ميلعردد ايد 3 حد وحر نس : ا روك ج ناوسلاا هبا اضنلوملاد نينو اهايطتسالا عي كت
 "لح", حلد' قف يرحوك دول ١> هنا بمجال 3 ارجل بنا وك نارعامل مر لرسم
 أ 1 جس نا ول قد د1 يصل
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 ا
١ 

! 
1 

1 

1 

 ا

 اه 8 5 6 3 3 ., 2 ع َح 18 9 6

 رك نكت ام يا للحل وز صخاا أع
|| 

 مه 2
1 

 والا, نزجا نيالا ةرهلا ىلإ وسان طرت حنو سسسظرخس 2 ظ
 اهونس ؟نهنالئع 0 جاود دا رينو را ل مرا ند ئاهانرشس اذ ظ

 ١ و كددونسي 32 ل اغرانص هدو جولف عد ايل همر رس
 ءاد يبوح هلاناكدامححل حايرلا نر ظس قالا د قداولا ناصحا يرتعي ل را
 ْ لولب ر حمرخ اج نعال طال ايبا يدم ل ناك 3الى ' دارسة د لن نب روزي ى نرض ةتحدر 00 سس 0 0 ما ظ

 نامح 23 157 ا ظ ْ ١



 نار ماب ان/رك دامعالا طونس ندل جيوص ح اؤدي ىطوناد شدا نورجو يبصل ناصحا
 مزمار اح ابو ديمن عم ناصح الوُمشح نيلكتلار ابنعاواع درب 3 وانصنازماكنم طيس اذ
 يشيودابوبلا :,عوجرل فعل ابا مالا كي اد عملا سبح دوج عرس نال
 انْ رون فار اوبراحر يدوم ؛ د نصح ايلئان نلا هل "سلا لاخذ داش همالك :رضدد
 ىزلارصتحلا ل اهنا بججاف هيد عد رع جرلا ني! لافرمح ني ل هد يطا ود حرص ى دل ذريحر

 رد اضتانوطد نم نا ريغداننلا موطولا ل احن لومرتره و جود حاد ىف ىِحو سمجرب
 هدوتكبْيف نْلارفرَد نومجكرتس مل عن )د نيلاحلا نت لك نم ند البكم خر ذل الس اكاد
 7-0 ' ةارماو'لجد نح ند امن 5 نلذ لم كلا نأ حم داو نيباحارياع ّيف
 دورا ارطرهو ١ ابطا ءرحاص ورد ويجنن ضرجد يحس حاود ىوطو فلكرح من د
 ارب لما َنل غرم ضد ا مل قم اموح ناسحااب ردع مولا اكل اح بيع ارصد
 صئاس يىراذا نفوملارخلاز ساهل نا قلد هد نلطعنول ول دن الكدد اذا امك
 ف كد ع جلس يزن مالك نب 0 2 نبا سسلا بسعسل | بح نحر يب
 01 /,له عرب فدرملا ناد رطح مْإ الع ىالاب يف َنلاريبع اًيع”رفاو «رئاكناو تيسِعم دع

 نجلا بعوم | عركسب يرورملا لنمو نلكم ارجو نخدل الاي طرخُساف امنا
 0 ىلا ملوشرل نكي نب يمس خبالل ةرذح هد ٍِ ٌئئاولااوك هرجلا باسل

 ىلا نطو باردو اع نور شا جبرين ساو "لاله: سىا م اع
 كر ميررعا بي نئيل) مّ ىلذ يكرارالا منش ناكنادامؤسا بِيبْولا ءيع مد يرسل
 بعون ماخ لم دابتعاةدرنئتإ يب زيئل اديعو يعدد كي ذي عَدان ناد راحل
 مسصلإ) صرصنو نيسلا لد نم ماعلا ىربإ 2ليىتشلا ان وب يح يسن
 كعامل لاخد بح اشم م أنا انر) 0-0 تِيجرورلع م اعىهم ىف
 مبب غد ْمَرَع محول اع نيعل ارح "شمالا يوما تيوس لال
 نيد بيرتس محد ” سولاف ٌقلدر ارد نا سسك اكدر وعلا را معر ند نا
 نيارل ربع هن انا 0 ا ناكن اند ةلاح نيل! ناك ناد
 رمَثَ رياسملا ببيت روك عاعادررلا بيزخانل ارتب ورح مرو ميذ
 هاني اكس نضمملاو ننرطلان طن ماما !ةارياهوع امو ح تان ندم نم

 لام دل رصاص اكول ذجم رج رع اطر ل امن نوكي دل ناد عرب اظن إف ممالك
 يخول اناَض ثلط نلت منح منم>مامإل | نتع اداد علا حاد
 م اخالا 5 و وهف داب نيزعمل يئدرو هن ال هدول مبلطرلد
 ريوشعوردطا نو داب كر مداسمل :٠ ديما باىعتسسا ملون لاك مل نوكبل +: منل) بانا
 ' فالرايلاتداه يح« رصو هلم ياعرب ١ ن لام نسيم مع "يرهق نيقتد
 ملص د نسوا جبطإرملا رح نمو ءكوجد تتلسحالا الو ئابدرلاد
 دارس د نت نم لكن نب حاشد ضن ىزح نجح والم اسس هد اس د
 همسي زل بسس دل اقرسح رسب ةارحرش لورا ن امئلاواامسلا
 م لكما ند امون انسا ماهل !نيرم ١ اضْزب) ليم حجرا دأد

 بلر ىلإ اننلا لن نم نار اهب.« تشيفونمل ذمل يقانلا و بببزتملا دم

 طرفي
ّ 



 ليما بزعملا داع نام نك وبدي شايع لادا يورر لح ول و ننطو ياوصن
 مررت صوم ضو ماعم نص ذأ ى وم فنا ةءاسم ودول و ما رزم برع ينل اداراصلا
 لع انرارن نحاصْنم فن ناك هل نطو 3 يرعاها رض اطرك ايمان انيس سامرس ايد د
 عرس سوؤل ىف زرت اسم سند نراظ وينه بزحد مالت 'نطْؤيب ئدح ىوتافيوصد
 نوم انصر لل ذ نوري بالو هس راجعا ورز رك ريعان ال الثب لاو اذ ناد
 1 اننا ومس نط كا ذ ورع لوس لس اح 5
 لرجادا طومس ىلا ىدونشا نيد ننطّىم ملدعل محاد ساحل يبل برع ١ ملا ارب مل امهم
 لعل ةنل ايام ىيبلبلاو زماان د دامو موكو ترم ئيحاك وبلا ندب نيب نناَح
 ري ميت لخدو هان لحمد حنطو نع! نبعد مييعل بنع جبل !برعابد دول د نب يمس
 ظ عملت مام 3 !قاكرح 2ةارما بيعت د و ملز عزي ل جحو لباتمد لرذلا
 2 يسرا رت رح ١و مهر ريكو نيطلا د نرترملا نما عم تان 'ةوسست و ا مرحداج 2 '
 ١ وانس ل !نح وراها حس ناباضيلا نوع تاني وعدا لد
 ميج يف اها مو نيل ائد اكرم 0 ار نون اذ ل احلا ثمل ئند (عرسعم نياكزاد دالجحلا ةرجاك اره نححانرمابولط / لو مى مررسلا اطر ىتي ند ترظش اذ كل نك سن هن دسم اًقاول اهعضندا ا نايكي لل نا ضرس هه نيد يتحمل وح اسملاد امونبد 3 اميلخ مرفاسملا بوخو و نلنبد بحارلا
 36 ا ند ةيتبا ا سن رس مرح عملا ب علال لرش درسا نأ جج
 3 ايم نال رجه ثلا 3 عع هبيدج ب ني !نه بيب ند لود هرامجا قا ا
 المرا اك نماكلش ناج اند ميد نحل قرعلا لج و اهرحد اموجب نود حدا نبي و
 رمإلا مخ وح ؤع جد نحونرج 3 ب !ئدلا عمن سامان أي 1 نلاةارحلا نات يول يانج نافذ دو هت دروضد كيب مى رسلا يصد ن3 ام داو بانعل )ند العاب يعج بو ىخلانمن طعما يلع حمس ىممن بعدو ومنح

 نزحاعرذذ وانس نخ دا ونا نلوم اكون اه ترونه لاحول ) ؤلرمكو ادب نوار بدت بم انزل 7 يرسل نب بوما كا ىف و
 ١بوجو محودا دانزلا لبس وحان كرا نكن دك جد كذ جنصأ 3 اهْرُرَح
 هارلا» ينيدتون 3 ىلا بحرب اذني اذ تيجو سكر نهل اذ الح ن اوهرللاع نسون دان طيح
 ئ لك ليلد ىلا بجوم ملا تبني ذؤحدلا جبل نرسم اهرب اننزبو يرسم نباح 1 ٠ نر زيبا هاد دونم ميرال تاد امينا حيت ره ىلا نادال رح 020 مر حار قنب هار منن الع مهم لك مرد 1 د١ نكل موسم حيراب ءان نم ”ىدر نيس 01 2 ما [ درب نيم هوبات ان كا ل0 ع0 رايز قابس د امهعجل يسدد نيد ند داطو ىلا صمد لاميتا نم جالا
 . نحا هد اًسنادولو ند ايزل نيد نمد ندم, ظر وضوح نيزنحرا نك اوا فد انوي ل
 0 مادو دا ئلاوا زحام امريحر ريهسو,يلاع هدد الاص من الرحا طابمص نا
 طارسس ئدان ىام/تش الئ مد يكد نحل ”م دو درا بماايبتحل جوحو



 رهسو ,يدع ردد صين د اجبر هدركت وشم دل و تره, هندوكل احرانذال اوكي و ثذاتلا سدح
 راو ضر عانافانح ة ارا ىفا شن | ابر عادونإإ نازاع للا ٌنطمروحلا نع
 انس ىمح لدا ل انا نل د عرما يق نس من 3 اجبر ازعاإ روسو ,رع هههإوإ ص نب ديد
 !تاىلد ابهلع انجن هنو ناودل ١3 حالك شرياعو ةيدرم ال ارا نم١ درب ملا نمأ 2
 نم (م امس نس ملل معن هج سولت جر يد اًنلا نا امغرلا يف قادامحو نع الث مءثا
 مرودرارجلا و عدرتساا ندور ع حجر م هدزتاول برد ان ةلوعمل دعت هنت
 سس سس نكن درع ث دل ٌبرزد١ اه ن اليكم ]اجيد هدد نزول اح سسيسنأد اند و” ئطف ْن نزحاز تنكر اوع وحر يف تبن هرود لاق ناو تبن امرا نبب الل وا نجح د نجد
 ما 3واذ عوجرلاب نع اططرع ٍلسو هيدع هنلاراص ون الرحل طممم عبد نضاانسلا
 نمو ,يلعمرلا بولند انصر حلا طرشي ول ةيوملا ذا عجب يأ تبون لعل هىتمكنب در ان عوعمسنرفط ويل !درلا سلط «سيحي نصرا هل اول اق لد يبول صرع اهل نيش
 رذؤ فلك رحل ةسسلادرا ّندإللا انوع ىا وسم مد نع ميتا عجل هل نسم م
 ننامصحا مرع بونمل مرح مرعنم ننض نا نورا مح وعر ند «عوجرب نال
 ميلع نم نزباوسدر ارد اب ال ملم ابررع حجر مان نل اد سس يدعم اقاوندأ ىو
 ىرث ىلادررد ف ينحف منسم ١ن هل امو اور احا ىف يدمر اهلل ادالخ تنحان ما
 برك اود ار حلك, رع عوجرل ال ىزع يباننل اكو نيج دل )ن قعحرسكتعر )نو انه
 مسا ون رارع ىزع ع ىجد فرطم مرع ممدا5 مماوعطؤلل جبسل ادخن وسد
 اياك ما كؤحدا ةنجدَر يوعرك مل طورسما اوبل سطس مري_عن نكن دكوش د
 طاقم | ننس اد هانز نور ىىر يعدل طمس أولو لذ ذوتكو رد بد حام وكن ظو
 نحل ط رس بع عرصم ملط راسن نه ضرلا نم: صورلا ئتئسحم لا ةركذادد رح
 ةجررذ بريه | نفاد لكان دا فكنا نمل عىل هنن لح صولا ور ىنلإد
 هاببص يداد حت ناسحا د ٠:عررد وعد نان ئاواؤ تامر تايتس ميلك 0 لل اخبنمل كش بجيماعد نب حرس مادال يممللا 3 اعوحر وكب جو هب اثنا قدا
 لكل يبس عد درر هن 3 ضامئىم ىبسملا و :ك يت مدع نسل انركد ونا دأ
 !_هنررد رت ا مناد ل يبق لأ 'رىتس اماما ن [ئماوع داولو انهوذالثك
 طوس ىلا ممر تمل ةققدل نرد مجالا لذ افولعو ةازجبلازحا س امهم
 ب اولا رول ط دس يدع درد د ودلا <بوحو نم يخزارل امركذام د عوجرل انيجلا
 نمعن رار انكان نب لل ابحرلا نم ميعلرأ نزيل اهيدانتر ١ هيل اد
 ايداع دونيس واصمد [ةفر اسمر !امب ني! نلا رجع ال هنا مينو داهان د مرعب صاطل !«را لاايد قر ربسل ره ع اغاو مرسسوَعرص ءاببطور نعرل

 شل ف ا) هيك ار جعرام] دان رح ميد هر اهبل ا دىع نكي دل كين نلا
 اكس لثع لذ نذ يا اك ناد ام/ر اكد اند عضال * ثلا 0 ار قع نكت ملام

 ا ل 132000( 1َئه#اش#ةقققاان68#..جععقة|ط َاءآ6آةآةنقآآق>ةئقع ةةة نأ



 توه

 ق داو انيرنود مايد اهّرسْف انرضوا انبنرباد ىميسرلو ىزد انبامدوجد ؟رعد انزل )تس

 طئسم ل ذارملا ؛ سجحو امير ارم عيدا نيمو سيلا تبدطو اذ ْنل اواع اهضركأ مد ام جرا تمانلرد
 لك ماسروا هب ادا راودر ال !نه ن2 ' املس يعول اه كيؤمسل ليلا ل[ رشا
 ماا مانسلل يلي مانزلاد نذل نسنل١نل درعوا اهرعع نومراملا ىسع ن ان نل

 16 منش مسبلاو حومزسل او نو ذانذ ريع رحاب درعلأ مام ند
 لمورح 5 تراست مررت مرع ام بانر هاه
 موج مومو ل املا تبسل وذ تؤموه ررجهد 1 0 انس ارسل ملم
 كد ) داق اكيد ًاوكد هل هب املا ناولع اد لم ١ نم جرص د صرم سد اد.
 نعيم مامدل) اييسساو ون رل سسك ض اول !سس نطو مل يلوال درت ندد ىئيسدبلا*

 . ملاكم: ورد اند ابد كاملا ل محلا قيرطبون اريد يتكرزت ١ جرو مرعجب كل امدح
 اهببسس ل نال سر ناريس قاع وز لح وحو 212 )ىلإ ئكفامسسا)

 وحن مامل ١ نه و. لبق قيسمملاو سد ايو 00 ايما

 ا ا سل انزل ١ يل !ذوصن نيوسملا نه عج د ومتح باسل وب نه
 رومعحو نيسوملا نم "نباطامي) نعمل و طارد دل نماره اظوعد يبيح ديع
 التم وئسلا د مخل رؤعح بد م هانلمسس ١ اننل ١ ىام د ومراس دا ندظم 0 |
 نارهاظوحو وير ئضتح نع نأ ميس ارؤصخ نا يبدود مثمدلط اسم
 ماسلا بد راو ايتنت ث ناثرهحرل إي 01 سرنا /لسملل د ا

 ]طا رماضتو) نام د١ بوشر حدا تتهو١ 0 ”ىعواننل) ئستى ل ١ ىج
 د يبان نمرل :كولهلا دناحد روع رع سب | وننعخد ١مل ملحم للا ملك ص اط

 نص فرخ ١م د ٌجاح 2يىبصو و بحو نا ندطولا مارا ان ابح نش 3 ئيبحول ١
 بارد اودر يبل مرح حا سواد دامب خا مامالا هد ١> اوسد امجرخب راح نا ئفاوريلا ماهحاب طاع ناكنال ئئداولد ع تبسم نا ىنحا |ىيصأ نامججد عود
 .يدررا خت دعاس نعد مام ندم امياعدررخلا ارقد ياسا وورود

 جيو نب ل ىبح نهم ام ورجال ربل عر م" عرحاظ عرار و بد ليسا نيد
 ماا د 000 ناموا ١ل ياتو ىو دسمان ونفس حم يسبح
 ا >,نب د مرهاظ غرارعرل بآل نو فاعلا نزع نان ةرت رت

 0 وب اكول عاد 2١.. ننال ماحالا ل ! نكمل ثراد براح ضد يول و
 ناملارخع يزمْسلا نارا اصرخ ناكر ل يح يشمل نائمين ؟ مب يف ر نه سيد
 5 - مارح نام لدل ان الككدمرعو مماحا قول ملاك ىق ,نك ركام
 م رسبر) من ) وست اييضو ند كل ىستر ل1 اية رنسمل احدا يبان ماهدلادل ١
 يملا ب 0 0

 مد
 0 ذل ا

 1 تحوز شيع < 2 ا مم



 نيس نب هّرح انا نا مدل اد اماه نم |ىسسملو نر لررححلا فنا كارظز و ياثلاو كانا
 نمبر مجعد حملا مل ناك م نمد سنعملارب محايل اك حال صرب دل ١ ضرعل نكزملا نديطب ضامن أ
 اهاونم ايل اهني سن جون دل لث رب د لحلان الك ل مهد زبعرب نعل ١ نيكد لكك اكاد ١ نحل رز علق يسلا ن | مولا و عريسالرم اكماهدلا جزم اكل نزلا اسملا و تم انلأ
 نىلل ةمتملا مد وعل ااد انيبكن نو مرسلا حمسلا مناوام نحنب وسل نحل
 |لهع امس :راصا بد طنش نملاذ الخ علارهو امجربعد اكره او ضاكل | ] نسب انهبا انح نين لهدا رتينفذو لدا دلبسرل او هي انعل الل ملابهجرع يارب نخدلا دا

 مضداو رسماحوف اهدي نود ل رطل رن بويز مل ىيسل ءئصد 2 ليتل نم دوتمرملا 53 هت بن وقم نام نه ويركب ميكيحت نكل) الع امس دك نوعب نام" مل ىروعه مر يح 7 ىيشو د دالا ةوظعو ب يحز ريم نيطي١ نع نركدانإلاق بحارا مجرلا د3
 مجرور ىبلا ميحد اوحرلا ف قينن) و نبع نال عرس يذ امال ل لوب ملبازن رب لو ءيطخبأم هك ىبب ل نأ ىو لاو نكس نال ا/يمرلاد يعن ل1! مادج .خض نمزكت مل ديد ليلا يد ن اياه ليل د ورع نكس يمح ةرخلا ران وانه نص 2. يدا را ضرع ا ناح هند خان د رنتسا و ننتَس انريظزو لددوث ملا لرتعملاب 53 اصل كل ند نار اع ابركلا!ةر اخ ايع د يرح الحاد ح هر رح داع عرمر مم ازع اه

 هال تدومرب و مر ند عيد ةند عوامل و مرما رع احائبو ود قيلذ يردك جحد د ظ
 ار س انعم ىف ند نب و ىترعم نيدنعكز ة>هامصلرلكا ذل بشل ربكم انتو لحد
 ناو هجر ررعإحيدل هك لو بجارلا ناذنكل ىببسسلاب ,كنود رجل 5
 ازحامن ا جس ىص ىلاع ديم اونا عانتما مه الك صاطوْؤْن يس هانز نس
 ايلول ىسدع مهنا 'اسنم قاب ضداعم هن اب بيجا راند ل اد يش هانز نا حم هل وح
 ذ !مانرم ننرعد رهجذ املك مرح "م ئلحا نحامل مج من إد نسدوكرشلا نين درا نت ميج ترسل ا نان اتت يعسس حر ل
 نسكب البل ىبعلسل) بكام اعل دا هس ساكت تع ا 0

 راوتاب يس نااب دواوحو بوش د لاحد ه افوتسم للا ذا سي طومم ةربد رح د عرب وحرب لح جرلاوجوب ذ راد ةّرمم كراك رب رويت صك لود ]لسا دب لا ىخل نامل ةرفمامىنعم :برماعلل نححلا تربو نوجد نا بوخللا اممكعلرا ندد
 مارح سا ماطر در_مذلا حول يل ياعد جدارملا يو ,لعسم حتكرا ليدارلا نكد أه نحل لحرب تاج هرسب يعيبذل اماما مهرعز ص21 نايدرو عوجرلان مل سبسم وب 2
 ريح ا ربي عرج حوا لترؤل ىو اوحو 3 راند ةارع ارطْن نرحل او نلد
 يزل عرمرم يي داكن ا نصد سماع مب ام بلع نوجرع يا وتلْبملاد ابعت نأ“ لما زعلار سك ينصب لب ىلانعد رود نييجإرل طومس 3 ليش مل داع هي دا ييلح 2 نب جس مل نام لاشسملا 3 غدرلا قولا نال تاماح يوكل د١
 سكب دونم ملا داما نل نم حلا مح طعس دام مل 3 !صيح هل امل رص ع ىفع 00 ماوي ج نام ع 3! حم سعر نعل ا ييدوبص سايملا نوح يلع ةزب اذار نكمل وعي و٠ روصو ن ويسمح يلعن اكن ات

 تح
5 

 خلا

 هادويام



 ١ ١ قرافووارحا نكد هدزصرساعرستد الجش ارب نانوكم دو ليون عانيعس
 ْ نسل داش وو يراول منادس ادور رل أواع رسم دو رجلا نات رد نراع ججابوبععم
 الزم در دوخن ىىطح 2 د اعظتاعد ذاكر كبد وز ندمان عاد صم 2 دحر
 2>0رحرمر حى رن اع رس 3 2خمرسلا عطفا كو كيل ولو ل ازنلع 3) دون حوب لد
 نا لحرب كرو تنرل ارجو دؤملا تالبعرص انامل ايسسسسا باب يب هب جرم ايل اد
 نضرالو هدرسدا عرح كنس 3 نلبس ند ىف ابد وذو يدد وامل ومن أو ىدا قحام دل
 ضنا دونز رخو ضرم قف >سب ان د) ماهذا دار ل تناملا نيوسم بروسلا ئرنككد نمنلا طا نما لب اًندو رتشسلا درا خان ةل ننعم لتس دل و
 ١ هلناكلم  07١ ىحاونم نذثللا لوصخل ضم واع نامص لت طابسسلا لام دل ندخ
 و هضدرلا فصد الراطعملا لدنك لأى سل و يح سس جاتلا نا صا انح ىا وست
 لا اذ يول عيسرحنمر لا بت نلا يح بم [ن حبس نايل ناد“ دلو هيلع و
 رب لح ىروصاص تنمو بلع ةدابنل ) نى الد كر نم مرت ندر زدوا ول ح اند ١ك
 ويلا لالا“ او سهام بعد ب اركذ ) ىل ١ ند ةارمار لبحر صوم دانوسلا رببعسل !ضرعم يو ان ندإد
 7 مالسل ارجو نحب نإد هب يرام راع نصت د رغل ركل بيكر 3 ند دوه رلا بحد
 ١ يرحر الف ئذاتدل بيع موضاو ردم هذا مرعو ما نال ضد اعلا ىحطظ وتس
 نوح ١ص د عتق ف بلكتل | مواياكالع نامل صأ 2ر١ نا د دذ ند ١ تادازو
 . راي او سائر ردع اطيب لوم نيب نادر يبد تأ كسلا 21 امبعول الا خترل
 ش خيارا دجرل لدا د١ ىلتص تاز ود و ريتا مرع عمرم ال يدعم كد عالق
 ٌثرانواضر ا نبل عرخ و عركما نكو ها كلا ”ريعارل هد طز لنلا نو "نوح, ند
 همن وردود اسم نو داب( تنعص «رب الحا نم ذا نسل اون اللتان | مرر
 000 لاما نعاني عر شوا السل ابعر عك بزعل «يع كب هاج ع2 نك و
 1 عولماب طمس ب سورلاس دان وارحر ان ردوا ايبح نيمل |ىوئل١ن نعل
 ٍ اد رثولا ترون و ىلولا ت ىع لعناو ما وا تازصا قى ك طر ندا 2
 رامرب ربح مرع ئبو دنس نو ى ذر نعل ,نكدو هد لكلب 3 اج لسصمع
 نيصعو رالولل 3 ليال هوتحلاك ١نذ نع ىسرن اب حرص ىدارلا نإ علص 3 7ناتك لب مهدد هزاوك امل نا مل عدلا سيكرت 21مرع عم مد يبرم بو معرستجلا ناد
 مرل وحد نل ناكولامدرب البل د دولا ف هد جرصو هل لوا لتس لو لاش ا الف
 وري ل هد وبر توغسمل [نرررلا صود نول انسمس 210 نإو ماع نحال و
 يلام هزهلظزم نبدالل ردح تاو أمت يحرج ند ملا حوخ ان دل دح بيجو ) دا 2 مدع ثم اضرجد ههد انهن راكان نلأ نلو اممي,نع رش دو) هنلوت لقول ددؤمل)
 0 قد وخلا ميب مند دارحل اكان ان حرص ىانملل امج هد ارهتمل )جيم نا يلع ١ ردا صخوب ءاعامجا نزح: نو جن ر) هرحاعيمدايراهحول ءاضرأ نر 31+ وضحا وحب قمل 1 لال انع اريد اعز جدها د برا عيب "طرح
 ناز سا زف قود ذ )ئح بلع نأ و نهاو ىلا هند ى ومس ىهد الذ سي ت31
 ... ةيؤئاركو لالا نيب ل هذ' حراج فعول عولتجد هطؤمسد ئانن ابرد ىلع
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 ظ :ىمضإلو يعن ند نمو ناعلدزا ةدز ديف نمعدارا نعادا ميس نو نّملاانز 1 ظ
 فتاهد لوا نيل | هر سميد عولل نا ةرحوم متءمك توت 3 مظدحلاو هسناالا
 فرو وللا طوس ممارس! نع نامل او ا زد ىص أ بارك ب ائعلا ةرحا ايف

 | زيزو ليما ضرس مرج بعد نو نوما طو سو مط و سن ]بسد ناعللا قت ئيسو ةباللاو | هذاثوول ْن 1

 | نللع صوم كح ييكاص ظل دال ىلعرحلا مهنلد فو ناوملا ناصح !نَع ثدحلا ماى اواع بعل ”
 | مرور هبدجريو خش ١ رح انا دامإلا لا كيد ىن جارك ثلا نال و ته نتئل اد ودامسصعل ,ىلتع الم
 ظ دامس ديجعل ىلع بحب هداف دونرسلا ل ارع نع نددلا فة ه نحس ىماملا
 لاحد ص قرع ليسو د صاحتد 3| نع ىتدارل ارو ١ نك جرد يسيئئلا اَنْ دل

 ىراكلارئجلم م لإ صني رحارو سنحان نب معبرا نر د ترفسه دارحا ٠ ث
 جدل ىصد و_علس ئبا 'مريعملا ان نب اديس نيزل 1 "ين كتلارحرن عملا ىطدرمجلا

 رون ردد د موعد صرع ا يف عضال لس انمل ان, البل د نحل زن ايو هنرع
 ' بمامتسلا) مولا اكد او دج ما زم ح دل سنان ن نيلي ارو خيط هدانيسلا

 ا امير دويلك نراش نعد لل دن دْسا١ناواننب 0 1 ظ :هتاض ضاق رعررع امير سرلامااهان نب هن دارؤس ب امرح هنوكذ جمتلا» ١
 ظ ة/ىللا نا رة وذ د ان ارانعس نم م” متع هعوب تا جيب اه لعف اد نل )2 ىنإ
 ب ص ىو رصاص لرد يناس كاك
 مرتكرودرار نربك نىدرار ( وضعمل جبد أى يسولا نك و دح 1فاّمل ادرىبلا

 هد

 سيرسل ودرع شش دنس رحل شم كل بؤت ن3نملامكرحى فانا
 حت و'سض ود اررصاقان نلاد ترزاول ل افون ارح فت ايل اصر | نع ذ :

 نبحامسولع دحرحاو لولو امص امس يسئ اند اد يلو كدا لاذ بخت د
 نير خان ان نداتح 3 امهرنوسرصو رحلات سحلاو (ًدي) صائملا طوس نأ

 مكازحلا )نعاوحو اوسلو نينا يو عمان ىبساز نيد ارلا ىسكو بسلا حض.
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 لاني فابامم ا 00 تراست يسم

 ركود ول عبسل ١ نيرطتم اًمههارعع امد تا نلام: 2ىيموملا ١ْن مال لوما

 قيام رسلا ناكراو ظ رم لكل تاتتعيص امي انْول١ب ل مر

 : هل رسل ابدارملا و١ 0 تيمي مرامع ىحمىا ند حس عطل م”ىجوملا
 تادرسس»و راس ةزيرح ص قةرفح رح !لووا امو نرخ نجح 31َنلطم نس امل ١
 مدوكر ومما فق 2مسملا قمن يجول تسلسل نبا م ءزممالول ال وطل د
 9 م نمر ست ,رلاع قمل ىلا يقال ابو سدح بحى لائم يار اب د حب ز
 ظ تنل بسجلا وا نيل ينس يراييس ا هرد١ نمل ارحاما 2غ سلا

 د لتي صح الحا جرد ةطرسملا ناش نم نارا ىسجلاد ا اب امصن ى 2اميس لمحو نيرجلا ةلديلواع :

  نسوسعم نك عناد امل احب .مالش نجل ١ ىلا نبل ند اير اص اص 3
 ومسمامّوم» ىا حرمت ءا ةنليعح رار عبر سلا هن شوتسعملا عدلا نال ج2

 اةصرسا ىع نساعد اول ان طة دمهار رل امد يدان رلاد» متحد أ

 00 امهداعنر تقبل ضدابد 1 5 س مظطو عرباظرر سل انوا د ذ ويمايولا ركع بحل لكس اى ان د

 2ىمتتم ايجاد ىواسنل نزحوا جيل اتحد درك عصب تلو ند

 نونا قاب اتناو ءرتسا وص يملا لا عمد قه
 نر لال طر مطيق لذ حيد زى يصلان , عفو 0 ا

 بايرهمراني د عبر جند ع ولدو ثامر ا نارعا يرش ىيجل بهن )انانصاملاد ١
 ىلا بد سماد تعل م.ىئملام خل ا نمل وبكر دعب ئعد ١

 :لسرر يخلو .ملكمبسستل اكل ب دزه ريع ند لائم جبرا ير اسن(سس ىلس ا

 ١ منو نمهملا بع نح وذ نماماعل هائر صاع رن اذ هب عطرخ كاوإبو يعم اعبد ا

 دامو نأ نيمو اصارعرل !ققدسدل ًاىنع ضام نيبو نريس وتب و ئربجو دجاواع ٍْ مر ةرجرامهان دارثعلا نيصدانح سد لن زامثم نرد حاوا م يو اسيبد 0 : ظ
 كت لمسنا ئالناد دان حارم 1م نقلا يسحر ن نول ١ ناب حا يف |
 - يتلا هالعلابد ساجر دارزجالا 5-5-2 نو 3 ناد ظ

 ١ [ىنأر د ارسم 5: نادم وعلا ند سا نو يلع ْ
 يي ال نسا نأ 0101 اما تر 2 ا

 0 3 ناوامه د ام مورراع حين 7
 3 كنه 2 ا ين سسىل د

 ا 0 ا اه 3 نجا م

 م وو نسم : مح ىف 0 ع |[ 1 2

20 

01 1 41 
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 5 1 تيل نارا 5-

00 



 ىلو ددكذملا محلا طش يامل او ز:ئصل ابد ان عرسي إن لسيخا سد كدجلا
 باب نعوعب مرا ٌةداعاو كلاب كاملا ٍلع اعزب الك نان: 1 »مز بام نو ديفوول | هزل جحا ناب يبن سوح نم انانمت جّرح
 0 0 هريان دا نكلاملا نم بس خالصاَو
 مرساابز ربل اننا 0 م 2 مازرخ ملا لص شش ا اوسن' ظرد امه رجا لل دا 0 دلال 0 ار تول اههد عظم لذ نيسح لك كالتتس بكرح أ دع رس قالا ج 3 ا ناره! سبحد مح كود اك كب مناد

 »< باثلا ثبوللا ىلا زا ر ميريام فال اد عهضلا ميعظ مد امعرحأا ذا اخ ئيولمل ؟يزاعا نعل لحتى سس ناشد دا ليضنل نحال
 نا محد ىدوؤصدرأ "نم لكل ف طامسم كلاما ندل عطول م نوجد جطقلا
 000 0 و الف يرحا زل رل قدا عظذ والا 0 تساكنا عبار ند 0 عن لكيت نملا نيب نرحملا بانج مسا
 ا اواعوب ممم ى أ بامةنيزدءسشناث ةمزعلوسوإوا

 0 و م
 ادب جا وحا تان لاك زيت يلو وكت نرجو درائحلاد باعد هد جرا ١ ا 3 2 ىصو حطيت ”ىدد بصدأ
 وش دالذ اخد د كر نار اتاك صاغ لاما ه د سسحم نو دبا ةبداؤى ىلام جازحلا ياكم !ئساب جّردو ممالك اظل ٠ ا ا : هدر اهلج قيطنزحل أو نكن "يطب ل اهصرحا نأك ١ انام امفد يوابس اهل نيلي امه مٍرك ناك ذا اعئد ةيفويل) يشأ زاب وسم اباىرلع ند مسيل اجبر نناباصد تىساموملون احط نرحؤئم
 1 يم 0

 مه رداواوب مره لت ناكا١د١ سمامصت ٠١ يرطراو
 ايكو نب : نا قاع تمول د او ةواعوأ سسم ىف سس ولو نكن انك ل سسمنل اي ا بح انواع مطد دلك ئبان ليز ناب دار 53 216 تاع
 0 ١ و لام سل ممر د د عطلت الث عند الب َجررح نحو يالمم و
 لخدلدو انئار ا حان دابر نكود دان امن يشل ان) عطب نان لولو ملحسلولد تدل ”عرسجح د د جبد ناجح ن الؤكرم اق جي يبع زجل هيلع
 ا 1010010

 نياباسز هندرسل رمطعت نينالا مويا فاينل كيبل عظم هد 2 نحانحادوا مل د دبقبب وا نوح عدا عرس ملبن لكس بعانشن لام 2 ل رحمك ةيضصحس نار د إل ندلا نم وتكط ا ىوزض ة درس قملظذ زو تح الذ حاتعرس يضرم هجزحا ناد >ابصا ١ نحو رجول لحد ْنأو دارست نمجانحاد لال 1 044
6 42 4 . 
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 ماعطل ١ 57

 ب ال ادامعي علب نجد عريسا ل“

02 

 دات مذا

 ام ندد. حاسم لس ىلخ ميا

 ع

 يجن
 2 حام

 اوان
 |. انانيد

 وأ

 5 د

 22 حم

 محاسب اموار يح نمر ىف ناكوا "نخل ١مم ناد: هآرتس اه رسول نمرك
 ام مزا للملا زرهنس حاوؤل و دة ال !رحطص مط رطارح مبا ١ ناو يرعر للص 45

 نود ءا يمولادأ ماعتب مل البخوم ْندعلان شوا نما نمدرحاال اهم انشا

 نل وذ مودجل صزمموادا عم توما لصتع 3 د امهم نكنللا نارا اننح خي املا ئاما د

 2 34 0 بنئهملا رح نا بلا منيب و ازرم رحوب مو ُمنَرِحُو
 داو دمر ربع نمل !نام ل قمل رمزعزتد هل بهآواا

 تركي ا طرا عال مودع نقم ف دوسملاب ىوعرلا نه خيا مل رجلا ف
 ل

 شالت: سطل ملقم ملؤم تداسلا 0 مام امك عا

 0 هرأ و رع 4 |وطم م متلسلاّمحال ١ ماطاوب م ىح و | جب نكت رهءان ٌ

 اس او نح 7 ١ رز مسب ريؤم ودا ورح تدرس ناقول لن للملا

 رش سماع ق صاممان حا داردّرِلاك المع سدرصئنلا بسسس نا ىلا “ل

 ق
0 

 يصون اننا كونان داق ىو 21 ني اما مليذ كوبنمل ) لشدو عندا يبوملا تود
 ا 5 لوترلا نا ق نمل )9 ؤسعرش لسد بلل/ ١ اه فرت روطز مرعد 'لكتم ذو نجا لبد

 وسن هذا لل 0 زري داعم لوم يحل نم در سفلوا جتنا لصد رونا 0 1

 ء يل ناو رئاسي ا هام دو سلا ناد هز يسد !رلص اك بوس 2 9
 5 "وي والطا « انش كعب زكد يعطل تقع الد ةلسن تم اذ نادل جحد 2
 : قلع يب لا يرلا تدعم وم هاوعرل نإ 3 هاو رمل اند كسا مع دينا 2

 نو اي روح ناك ول لو لنا رككمدوط ن .اجسماب ينل 1 - ١
 : كا حطو ارز نذاونا ةرح امل وامل امج رح ١ ١ 0 0 و و ئيداصب عجيب اسسأك ىلو هاعواامي ]نيس انا يع ضار جد 1 7 ١ نجاحا هيلا يو رع هنالؤع اجكرص ]نسلل بزكمود دل حط 46 0000 سل !وكتلاول وام ىف نها كم١ ةرجد نا وعرك 0 مكب راد 8. 4ل

 يل يل ادور ف بلع علم دلت ىوسباك زمرشسه كبر سن وح ند
 ه1 را حما ىو وبس اف اهدنا نحر حلك يثمن د
 يذل لائسلا هلا ا.د محم "كب رسل صخب اه خس
 و181 )مص ىنايامجا نحا كاع :رأ يب ل[ مون حرذع ناو )يق دوما ملا هد
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 1١ د 6نل١ق رسل ىا من ىك ئاّسلا طبتسلا يلين يعذل ساكول ولعل نيس دل هزرح
 ا 8 مرمعسا نحدد ندقن ناو ىوم دلما ملاذ الف ثداسلا قا عر اكل ع باص
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 [ننسلا قانا مَسمسد قئسااو هل عم و هه م دل عيناو قداسنل لص لام
 مانع ار نش ولون ىيسعلبلا نيعو يب دولا هد حرصا دع ءالرح ن راسنا ناك اوسلو
 فسد عاسم اموركم سان انيكسا هميم لاتنم د عطط مكررا هلصا ميسم سملاراع نو
 مجو ذياب درب ويدوب له امواميصر اجكإ هل نذل اهدلوو ٌةرلوسسلا قده بد العم هب رد اننا

 ناوٌقر ويصح: متسبد مطقال دود ترصبلا وب مبلع مزثمي ,ارر ملام فقراساا يع عم هل
 زيه امن سس نسما طنب ف نملك نم اميصؤكرا عرد دا لص اوأ نيس لام باكموٌلق

 منالزخا داعّجد فاننا سب ىكرلا تجف زد دلو كبس ربك كرد ف هزت !نائشسا 0
 دسمان اهب ذلاو لزب ملكة نسرحا ١ نكرم دربسملا نرك بي لاوانئلاعداولو 2
 ملت او ا رنيمخولا جرا ممول ا ركن | :نهرمت للم اه عرب نرسو (ركذ ل ل

 "موس امو كسا ربات وزل 031مل سعر مف اس. سسمسل ياو ارجالاب نجدد دحا

 سلول نها ذانجا هاته نقدامبدؤدرح رت بهما ملامو نزلا :

 انبنس 3 ارب ند ناو .ةلرسلا لاح ل دنم انسانا ضصرص نان ايرعس قي رع اط
 رص نبط اخرا دريس درج ىىدارلو لذ نكس ين نبارك عطش
 ملك رزب مط نمد امامط يدوس ,يلاع مليت 3 مر لص لاحد ىددالا مع اك
 رمداطلر نص نا جوع دل اا ىَرِب لاه نق سس نم و راحل يملا فرَشناو دانعنلمجدول ب :

 نوح هل ناكن) ننأ مموبلاع رص ناد مهمسلا نس اعطت م م وِرَستَل :
 يكس اوتو 2 _تارءنما ناكز ا نتن نعك 2 ييعول خامه ل قدسنا
 ندوب [ولوزئربسدل الث اب زخسماع ,تسلع لوول ابرسملا او عرعد يجر سو اظ
 ليما )ناو حاللس ل امد ااعرسمل ونت نص نحاّى عك نح ,ند مل نعي منإمأ لاو اب اكرام

 شل لامحا الع درسا اسال عطلت وبرسسمل بلع نموحنم ىمل لسمو عدل د
 ل١0 امدطم لاا ثمن لابع يهنأ طررب ندو نحاس عر عك هب نسال فردي لمامإال
 مس افم يلم طيرملاي عد امو نمد رح اجلا رع هند ورطعي تر دل اوائل انيس الا خب
 ق ارحب بروم يحسم امض رن اطو ينام لشكت ئيئيلسل ل ىدد مل لامالريبوتواع لور
 «ن رووداو اريل ىلا) نم نوب اطل اسفل مسن ماما ر نت اونا ماذوسعب ع اسم لاه
 00 اري مدس يمل موس م ١نإنم 21 !نضزا لى ل هم اسست ئندرملاوأ

 مدد موسنارب نزل اج و3 ود اير اعاشس ناكون اك هيد محلا در هاندا
 نيظدد ادرع نيو امن كن يزسم صتامم هيب اطل رنسع ان ماهل انام ١يف نيد
 مناك نسعُلأ) عَن هائر داوم ميلر ور راوم مدس ضو ناد ارد الاباط
 نب 3 ناندال مروع خم زج | نأ يوسف ايش > يلا نعْرارمحا عزحال نح
 دمدكلو ناو يطع اال لل ام مع لأملا ثلا اوها نورس لل د سرصخ همامإأ 9

 نصرملادالصا ماعبإ داديشللا يرضع ىف لص مناد رمل شو باب نص لَم
 هدب داندو ندويسو هيزاوسو عزت زاث د مكي ىح د نب ويسب باب ا

 هزلباو هنراميعو ملص لد سال ١ عانس دل ل دا رعا م رحل يب لل ةرعملا
 ملم وكل | اسس لو سنس هدردو ' 34 0 و ْت ديم الو ببطجربع ئراساناكن اد ا «نبج يب و 5

 ١ :. يي د
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 كر 00 دلرلا ماب لش 3 و هسبرخاو نظام نه واط زهورهو بتي ايس
 ا ا 2 ادا ١ مد رشلا» انس رع

 ع ميا الام عج مهوااهرجح ايم :مناصم الج وووب ةورسلا ظ
 دكا عداسوا بسس و 0 يامال واج ودام ممالك رالراللد نم رعود دل باه سع 3 أ يب ىئاياه يجب اك مجد ان دا عملا ل ذ اهون مد : 05 حوش نر حرصاسو ونطح الم لوم ل ئد ابل اب غزا نه عب اا ردع ظ :رلا نول اهيا ١ عم نر ؤمو ردع مان ول يلا ل طلع درب ميل اموت باص نر واع ان 3 لد لفلم لاو نم اقوااول اوحذ ام رحاب ظ ننطعرعو ترلا ل هبد عج نه للا ةاسدد+ دى حا نبا عرتسملا 017 ا
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 ِِت يلا ننال م ماعلا طارغشسا ال سامل انه طظارولا ونا نر نتن ايعردخو

 هةر ل ) نموز ى دط اخ ئلاب امه هن الع ةداعرح ا انى لاس ىلا امحةلسنلا
 اندلحمز اك نرح نرسنشولا و باو دررخ لن بطسام ١ د انوع م نب ناو نعمد نوءد
 بابنوزسا و "هت سامة ىولا مىةااكنم مب اك طاحجلا مالا "و نارعلاب داره
 نال هيلا ارئجدل !رىسو رهو ايه بادرلا ج ارح ١ن الو فرعلاب الدك زب نكت منو
 هع ةربو جست باو »نول او لطسرح نينو رصصو نسيع ااتيعد بابل اع
 د:نسرع درهاط رصد عرض يرطب اق ياروح نوكي باير ود ادانورحد و
 مهرج نركن الف لل هند يل صنملا ناراثك سيلا ريدي او عرتلا دارلا نا
 صو اخوتك سرع داش درتهن اىع اعز ارحاب راح ن رمد ١ دل عد ذل !ملاش امي
 مسا خل هد ب ابي د ءسيسمح نينار رح نائسلىكربعلا ” فصودراد

 اي ير: ظ
 با لع عر دا ويم 2 ودالخوع ل لدا ن اوه ىلا ) كتمت مان ىلدامو نىلاب

 2 ديو عبدام البع من نارحا نس نن دج اعاتسسوس ون وا
 نوي ناب يأ باهرلا نع ةرشسم عريش حجما هل نإ حسب هاب كود اسوب
 نيس هاداعل ارى لو /ل ومس انو نو ممالك انمع بدو نرسملاط رجلا

 هسارروا سس اعوام انك احا ن11نك د ىرعدل الظلم ناك ىلا نب طرح نأ لس "مي
 ملح وا دسار نموا ابحت ١ ملل 2 اربع يشن اكو ل لعام وب كب مل ينل! يرسص ! ند
 لقت, با ب طمسرلا دم سما ب ئنولرلا عالتاو مطب عرس يرد يسئ دا
 )ملم ري ازخلا ميو الط ) ناب و لكلا "نب سس وعدو حالم م رمل ١و امنت ١ نكر لا ناد

 ىف 2 ماس ١نو داطررم نودع سبوع مزمل نيل ثارحل) ناب در دم سلع صو ,يفاه
 لدرء ام نئحاب نسم عسس ١ "6 اذلا لحاب هانت ال اذ اقر ١و ئَن نعش "اح ني رسعا
 ناإلا ايهحر أ اه يب نف لمت نوتك 2 مدا اكل ني خو هانم! سس تك ف صد اظد سايل

 مرلع مار لو مز جا م ةسكم لا نت قراسلا نءدددأ ,سسيس سلئناىلك مديص لاف م انا عئذامن) نحا ابل اع مندا طرب ني حاحا يسع
 رسحاص كح رح ىو ن اقم١ئباد دولا نماماو كح نشد نرتلا )اون
 دكر ] هحرول يعدل جرص نوع دو هاون مطرف م ان وصد و برع د ايل او بدلع مان
 رلم ١ رصد رو بردلا للص نيب ىئمل ١ ميم لك شاع لصد يسرب ل5 نسرملا خد د
 مس 2 ل محام نحات ب امد مرتس )نا منا يديم حد و
 مداشنوا) ان ينم مْررع وف راسلا كلب ثبت حبب وهن وص 2 ع امه و برو
 منعا نرودروصو ناك لردك امباد ا الملح 3 ُتان_ يسرا
 اطلاماحد )نشد الجب هزم دب نم عبدو مل ميمعم ور او بلا يسال يكب
 "هب لك ل ١ ي دك 2م/وند اجل نيس ئطح الملا عدس د الو لاو
 تافرلعل دعوا مسط : قر وامان ناك مطلب مانام للادر ابحؤخ ن اك د ىلع
 خدولو زن يريح اعيصخ دعب هن ال نارخا
 ١دهو تن 2 ,ء د نا خرم ن سس و

 مي لل

 و

 - نر ستر رح من

 ضخ لحرو عام ميسل مت وراحدا هربا خد
 رز را

 در



 اطحالملا طر راح اشصبا هب حريصرجد نق حا نأ |ربتن ناك ن اذ الرا عرئذ امه جحا

 )لامر امام م د نيخل الن اهمساو ا وعن ىرامس حم ىلع وس ردح
 00 ١ هذ كتاوعلا نع ,ليير عد و قئاسل لاما نمص ناد نئد م
 ااا ١نضو
 رعاك ةطازشلا ١ ين امد ندد نوصل نر انمحدأ هل ضندرياع اق ةنرييعحر ادد

 ناطوب ىصاجب ناك ١ ةرامعلانع 'خإل سوس ليزرتم ي قد وجر حج ند ىف
 نيعدت) مدارج! ام كن اد امض | 2 فذ نول! انه الود ةلشار بابلا يبت حدر رح
 نارلا "ردي حا حول برع تركذ حاف م نون اريع يزعدأ نوعا نحن نعل د
 ام, يزم طحالب نرحامبا ملص يرلا ينام نعش رعاك بد اًركلا لاما نهد
 رح وعؤبوأهددرا وح كنعا مم مانوودالغا د رمد" عب تاطنسإ
 ةيطدإلا ند انج ذ حراشمللا اق مح لعزا ىلإ هد داس ١ مّن الغا و بان ادعو مها ررح سد مد اال نت الرحب دعم نر مكنت واو يحد, تاتي سبع ينشب
 مانا طمع ندسس نا رت امحدحا دىجد عاد رح انيك عي و ومو نيذط ذ١
 رح الخد ند اميضررحاب ند مهسن ذ لا ىبعترل يسم مرسل ) لد سيق نونو
 د نا ناذ ١اهرحرطا هبزر نك ال مب ايبزم ناد هجر جام الا مي دوج أل هنا
 دودنوا ةرامجلا»' مؤتمرا و جدرح ربو ان ميتك ايرماجلا لوبدب نع

 و رانلح هدد مرره 6:00 ارد و بلاط نام ةيضاعأ يف فايد نيو هاب رق: 2 ميدلط
 2 انا هود س 000 2 00 "7 نب

 00 ايعا طماخا 0
 موب تالا م ممد طحاللا 2 مب ةناتسق# تارحلا .٠ زحيسن اد ريح عج يب داس راكع نروح سلن يعيش ب لعد ب نب
 اينعز مدس لا نهماج ا ةبسماب 000 يأ

 ينط 5 >عردع .يعمز نارمولاو امد فد 0 8م ١ ال١ يظدو د ند 0 و ل ر 3اب اس !ساواحا عع دره 1
 ””ىارامار ازا ةوبم ١ان د د اميرعم يش مرصترطر جزحرل تيارا ل بس

 قاما د نارا هد نمي 3 نللوسوأبنكق اعمر رحرا عن ئرىهملا
 "كلا ارو ر امها وكو ننربح انول حد 3 لعمل اهباوم١ اواممسسرس 2
 50 ري طم نارخلا هش ارمياعاد ارم ندا نجار رحبتط يالا و
 يرد 0 نكد ا نورك
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 دانس نودامرب قشادامادا بنس خد اب هش الا هزه طوتس يم نا
 :كركري [دره اظل ام يراد حرش اود ديا به نملاد مم درلا قثرمعو ائرح نوكث ل

١ ١ , 1 

 لمحو عزو محن طح عئرلادئى د اي اطر سف مانا عتيد لداتم
 انسان أب امكاب ذ | مزيملاب رسب دايلا ترب !موفسرم ودا لبنط ةازفعريظنو ينهار
 ىورم ظاحل مارد ند اجنارحا يدب الف ليج: عوصوم حام امهتت اهر ىمي اه
 مسام: ة.امهارحو نإب فا: داّممط وكيش قوس عاتك يمت دامغلا بدا

 طرشي 3 ناظؤبل ارياعن يام ,حريلو !يززنوا اهم يوما اح طوس ايبود
 «بس رج سابا انابلاد مانا ذار ونطح لم لدرس ادد تراس اري ورالو ميدو

 يوْسْنح وعر جد نارعبعا اند س عش ناذ ثرعلل ملابس ١ طرا سل ره ك لحل هن
 : : 2 مرسل اب اما صرذو ,ردع مانامخ» اتكرل اكن اكامببع تثراسلاهاتكرد و مر

 ليماواضإب د١ جرتإ تاواب انطا نس صاظوم اًعرماو د 3 د انعم ظاخظداحملا مر

 ىتششل اراد دو د سم دارمر دعا بعد ع نزل اب وك نيرص فمن إوقرسق وتر ادع نا نه
 نكن اون ارصو ليصوت ,لدذا امر دنبالو يه ردا دوجد نهنمت لوول قريت كد
 لسا! و ارم اه نم اطرح ىف سر ان! ظانجل ما د دعم ل! ينفد طد نكد ملهرحو اهرالا
 لبمصم ورم ناك) نا مىسمملاو هاير نش اف طئتم اميلا 'مبسسل انمان ناو سر املاعماوك
 ةداعلا بيكر ثيل محنك مول وزر اب اك يطع هامش رس اهو در
 ١ لح ند) نس ناراثي يو اهدلب :هدردع تامحل اب ل سرع اونا يلم

 نا 100 0 اب د دو رد ايف درع نم 'يك١ خيل اخأ يف عت نب فزد ناه ةارامعلاب لرد اد

 ولو يله ١ كرانه) هب تطاحا اذا عع د غدد ل امل اذ ايرزدهو ثرشأ كل د د

 وح. 'هقلخم ةيلب ام وانب نيد نع شع نسل اياد ولد ارح رجا دام لسد
 ملح سلا اهيد ”نلطعلاب عنج د م ايدول دو حاصر ارحا يف ظرعتشمب
 رماما نحإب امل امو مؤيد نكي ود روع وحلا يو طرود طد اح طوتبد
 اهينرع مان ”عو ا 0 ١ سك د يشار نلا هل اذايت
 دوحدوا اطنلسسم هنركو رح طش نعل مناح هطقوب اهلدع لحد )
 جرس الا ماتت يعد! اواس ص وتكر) بكرا سرحرم اص ح١ لنراع هطق ب اه

 ِنْسْوُكانَع زعقرلا نبا مل فدو ريجسل) جرتما يف اك وس ص ايولسل ناو
 اهرب اتع# د ردع نزلا يب ويسعل لاجل! اء حلاو تلح 1

 : ؛
 ١ م نيباندك و عاشسرد انك برج سلف انوه هس جلا حا امبالا رعلا نامل طسلاد انش ..

 وطقم و ف” رفا هراملا ير ىطملعد "عر رص د ول ىمعم نينا و عمد

 درا انرياسز برر نم اهنارحا يربال نارعلا ين امس ةدويزد رعد اها ب
 مع اس لك ابل اطيئار دااصوحب 0 دداعم ةايبرك

 ؛!نح يفد ر هصاخخ ةليب انهت 3.15 نييمح اه ١س ُتيَِمكك انرعس ن لو طر و ناد
 اهناس ناكل اذ لود ارياع بتر ول كيتشن ىذا سئ اس نب هر مرره نر اهنا |
 د١ ثاوطدم بلكت ن١ ل انجل ١أيف نمل د عب طْمشب ممندخاملا داك هماماال

 ] 5" امن
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 00 انني

 نمر هحر اخرا مريو اف ثببملا درجا رس هدر امس طرب منا نكل ويستر ولد وعر عي
 مرد عل وحر (صرول ) ءح وبارد اف ع2شسم وهو ناك ا] مك و هانعطن نسيبل ©

 ' موكدررملا قاكز داع ةيضم ىااملا حط وانو كسو داضل ارسك يس ينعمم
 ' ,٠ ياز) ورم ةطبرشلا عاطوبا د رم نىكن الو طخ المال و
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 اقوريماخل

 نمارس اب ندم عدت لكم سراج ٌنيح الن الاد مطناىبعل اك اني
 زرخأ دروب 3 امو دعطت منْ ام محم ت داس ابو اهرنصوت رك ند ايوقيتح ن اس :ثمح
 رندرب ار وجرح ص تس دل او ل احتل اني تا نح إف نر ناعم نشيوك نحن د
 0 انس هرج انس! للنار
 سا ماو لدا زحوزنملا نوما ىطرب نح مرع يراد سبر زاجل! ”يدرصرملا

 مهيار حاسما يسالذ امةرابحال اعضح يقر انجل مل تلا مسالك لامس لجلي ش

 ةسعي جل امد معسل ناكل ]و وبه ةرأرح ) نكاسم اند نك 3 لن ! لدغ نو
 انفرد ريد د ناحل !ةرماو ولم تان سس مطمو ميس ل مل رجا !اههزمت ا فدا
 ىلعإ عع ءرت عدد اويقشو مهمل مطب هل : مرعق للا ساو سلس وب حرصب ياهددحا
 000 :ىكواب خرز هرساو ام/ لوزن ابرح ات سنملارياعولاه 3

 انعاد عوجيلا مب لخ ه نا دوما هيد هئدم همي سسفللاه هداهم زدختو
 رسوب ىيعيعرر الام رحل اريرعراعاول املس عجرا نا لأ نحل ا هلز رد
 ىلا لاف طق للا نْخاو بيحلا اريل اور سند اصرف ةهراخاىو ننع ءليرعأ امل

 ونعفس ولو نواس المصر !رمومشمل ! انتم ال عدرلا ق سرغم اهند يبخا طار ارحلا ند
 عيش اداليس) و دعب جس وعسسم لا يو حدو ا نهم عوتحرل :نيويدواف ناك 7
 ن3 يامل و ابص اعراس هد 3 غز اجل! رم نيد حاضرا 20

 بردا نعجن نردرب لجن ١ كمل ال او اسي يهز جبراعلا نع عرصرلاملنال

 هز ااهةفوسمر وذ أم عشت عطب مَن ا وح سصعو لو حط ندىسلا انطون را مطر مل

 ا ريك سيرحل و بصاغلا١
 زترع ذا وكر ف يف نويذان اجرح اطوص امم اسعد رولا عرجع نم هراع
 املا سن ارح 23 2 ف هزم بص اعلا لاى
 ا رز سبمل ل اج ئئ اش او

 منو طنب + يراسلادا ىص (ئعلا لامرببم للاملا يرسست ءروجهراوحاو
 نب مو ميلا هبسسمل ايالررح نين لو هص اننا زا ملامح ال لتض دنا قد
 جل دم لاه أمىس ساد ملدا نهي ايوب طرلشحلا مل امنع ىيحملا سن احلا
 | :ناطم مر ودرس هني ارلاو ربع نرد هد 3 هطرلنم انلسس »ل ارش د
 دا نهار ملطف م مم ْنِم مراه واع ايل الل نحالأ
 تللاواوا مس رعت حا! اناا معي هرسفت نام عي ةنج نسم نص لد لاح
 نئئلا ف درتسمم مليؤي معلن يف نكي شسلا ليس سم قرم اهناناحا اميصز رح
 |زرح لع ني 2 تت سس دإ لاح د نمو نحو نوم عيبملا عم باعد لحاد
 ناوهلت 1 مدع قل هاف تا هت ا ةاييوكتوإل نال 59 ئرمس |
 - 0 هد عدوك هز ارحاب كذ املا ىدر مرىل كياملا د !ال رسب ال هكرحا

 الاون الاخ يعن سيل ل سلا ن لد ىلمح هلا اماوومل اه رع ح١ ىنا قامظ نامل و
 بح لالا" ندا امبارسو' دطرسملاليفانملا ةقكرل)و وسند يق نرح هبا ىطد دبع
 "حعد دو دحاجو ا نيس لمار ر حام



 اميطوا انفع د 'اَمَع كالا نا ناب نالوا 7 500 يزيل ارا لنخ ميراعدأ
 معيد ياي نراسلا فالك نادسل ! نجد امد لمرسي لسيد عشل اميز اث د برعم

 انماجزف مر قعو عانلار مرسل نراك ىلا :يمورخحما 6-0 هلارَحر
 منيب امكْوذ سبسل لد نب تترعاي ةركذ اع او نوارسل نك ملل انس ديدع هدن ايام
 ليضانو كد سس املاعم اند مرات نط ناوصد ب جر نيبحعلا قب هان راك
 اطير عطانا البا دحر ظل ند ند تذانبرطلا عطاق لمن بيرسملا ارعسمل نان
 حا ملسو اعو لب ف تول رامالط3) نص ردىتس لاهي ايس اانا
 0 ليلا لوا نونو ب للا ب عطستا شفا ند ى نه تسمح
 00 |فبغ ف سسو رشا لك[ ذا انا ميل طيسلسلا !دنرجل
 زري واع نام كو نيتداطلاوةب لو يعملا كلاما اجب 1-0

 نئشوااًكرامصم نرخ كاتم ذ الون أر الخ ورح لصد طم
 ينلالو لا هند مح مون امن در رح نم باسر حارحا تدائو ا

 عَ اخد روبنم نع عطر يدابعد اذ يامل ) نحل )عيت نص نريملا هد نك
 ركوب ردود هز ىرطل ارم نر دو اههرحا ند - نائداسلا ةداعالا رمل اره 5

 ىنهامؤسب +: زل سمس ندرس يربح انهن اهطاق عج 3 مداىلا ءكرملا
 يبعت ال ني دومطوم نيرج ند نونا ل شواع يبرم ادركت دنرح نس انحإب نرحلا
 اهدي نجا لس اذ امين عدلا ماعلا امر بكوب انعار نحل ع اًرحأو "واس ُبْنَد
 طلو و ملهيز 9 العين فود غلا دا املا عع لرشكو 5 ئورم نأ د
 نع رحأ رحاو تول ترحل كانا دودداعتوي إب وجو جم 1 لياقه د

 دنتوك د لك لع اطلا بوح د نورعد ايمدعاد | نيم ىيعنكب م تيبحعرماب ىل و
 ببسل جب ناوعلا نو عيا عددسبا زن نهذااوقاردأ 0

 0 ييرت ح لاما 0
 جارح ول اد اوت ها ولو ملزذحلا مطرح
 0 مدنا اند افدولو تراسل هند 2 نار ومد د ناو ىلع نطعع 0 اي يّقللا برس بحار عمحو را
 لا ووتم جرا ابل لدن نول نكد نرخلا مانع نه مح 5 ليرملك نذل وبإ 8 "عالم ىلا ١ ىبباضر يراس وصد جداح“ لح
 2 هامر ولو الذل نايدصد>و بنما 3ك و ةالخلا نأ ينم زخرد حر اًسلاْل قد وىتدارلا مندا 3 -- !رحالاو بنل اف سهام نال ناعطوب

 دايمن الاد 0 '

 اعاو

 ظ رعت وا ل مل ىدلاث نلت م6

 3 6 نجما ذاام فالك نم داعم مبحزحاف _ز ابح ام

 و ورع ووو وي وسم حو رع عج رع وكس سامو
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 اهوبسسو موب أمس منا هرم طوا كرعلا ماش يع ددرحوا لبسك يلع اغا و

 ددعرعكوا لو ذل ان موك ذامج ام يموعل هلم! نم هرصْى نحو مره هتحرح | يح

 معطص هنمنوح اثنا ةدحا اهءوبم/مرابلعا الؤ لهن تبل! "ةلاح من امج 4 4

 0 ١ لمع ج١ لحالا ندا نصردل !ملومص هلت ح١ ترحادا رح ايه ناد

 ثمهامي يحيك صر ءلسع 3 نل ان نرخلا عوئنن تاندد مل بوس موهيد

 قكلدلرسملو عظم ١١ ئىع مرح اوا ليث تيبلل 7 ج لح ارا نأ

 درعا جراج ىلا هجرك فرنسلل اررحنيبسل ١ ناكن )ون ال منك لوم نال

 ل ورلا كركر د يمرعرل بد ل الإ غب لف درا جرانح لادبحّرحا هن ياعرب رمح
 نسويرلا ف الجب: ن صرببل زرعيدم يلا هج ارح لم ليدل هانا نيش ىرشسل | نإد

 أباطصر ندتاول هد سضرو ( ناب اى يعرتسلا ديلا لرحلا ان لا ندا عويه
 مب. ام بيطؤتك نه ون بد ىلع اع كل ن يعد ممجا ناو د مطب مدر حلا يت كا

 انهو تولدو ءبحرا ينم جبد ند رص وح عطبب دا ئيتزسلل اذ تحابانعد
 الي عنك تشع م ١ وبا رطب رغص دوا اهلا ل احاد اسعد

 ميلا داون د 3 موفي هر انس ل نسم ول اهصاطرم اك
 امملعل م 0 لدن )ييقلسلا ل نمد اهرايسحاب يشرح ارد

 تح دراص ا, ذا عطيف اطر سفن قلع مو وام ,لعل مسا ناذ ح قييم ابلأ 2

 ابعد دل عظد امعهوصحو حر ول خص 2 بال )جام اوال يناس ل ! سبح ند عرد

 ببسلاد رب, لوونب نادل ْن بدو درم يدا اوله نئدا نلو هيل بونسنح ظ
 جدرخار ال مظفا| ْى ”اشلاو اييحد ةنرممحاصربشسب ىلع دمع ١ن الدع

 نك نار ةرثار املا 3 حز .ترخإ ىف اهب الو ردع رد لمجح
 _ ع 0 0

 مطخ لو نشورهو صورو ربى جوبانك نزح ورح نع دأد
 00 ا د ءررع زد لص رعد سدرواهر رص ناد

 نؤيحول فر يدع د )زعرهل نيعرشع ان ننس نم نا يبكتحو ات دل ىلع دود
 يبا نب“ موعد دارل !اندهررحو مطو اطومصمو) امباندا ناركس ا يخو١

 6وارلوهب احاق هاعد مل تتار جااوس ماي لويل انانافار شفافلا

 امروتا ئيخا نبع )محن امروبرو ةحرح ١نادإ مهين رلا نم ع يئمل
 ظن رمد رح ص و | دد نب ملأ مح نار كستو أ ايم ان 0 سلاجع

 2 د جليد امجانواان ىو ١١ جزع قلو ارح ىرسول ولو

 ,نادددرابس عطب 3 | نكت نحال لام .ضهراابامعتا 0

 نكتب انضر در حور ء سام ىلعا سرعهل 0 م ١ نتن رح نم هزاحا

 ةالرم خاربول هن ١ ند د ورصد و ميلم ور! هريس امرع :ة مرللع اهم ةئراس
 روسو هانمرتاد 2س تتارلاقامكدحوداو 00 مطت لاملا

 ممل وءرمدابج دا مروح جرم ام يعش نا هد ١ اب مرلاو ىدرواملا هن حرج
 نا ىبيزلا عدد 2١ لضم ييدا و عملا نم مؤورهو 2
 لعل ودا ليل كلا د علت بخ 50



 امعنبادا اه هدارد نوت نإ نيعرب و يستر زل لاق وحرم مركحاد عرض ا قره اببع ساد ااه
 عر ١ن اع يبمعل ارئل اكذح اول اه لم و هب ند م10 1اهارتللا ند جازجالا بعل
 فرسازااءاو اعطق كوىاميو 3ىسمل ابل بن رحم وا اعط مط امه هر رحنم

 1 نر ىلك ةددلذ و الخالاو عطضرا دواننك هزرتك ناكن اف مم رد نفىبعامز]نبلع ام ّْ
 ريبإ ناب هيج منكما نا هزي ملادرالقاعلا غل الاب ميععد نرد ناره الا وصااريعصوو نبع مانولد بزكل ا عموا اهدح داه لحا نأ اه/مطقب داود
 لدول نع مجرحاد هد ام ذوا 0 ا ميبلا عيب نرك *
 نادافلا مجزحارلاه فالك امهر رجح احتل وبدل عبص و يق عطخ ::ىرلعم يف
 0 يونا الئعطدْلا ادز) ره رزدو ا لذ انىاهزوزةجوج د > مولا ١١ 7 نؤددا
 نود هزارحاةرر مالو هررح ماك نمو جرحا املأ رحابون اذ ريتك م امييد
 نع وحيزرحاو هد دريد اع سيبدأ موسم رب انك 5 يباههراروح مادرا
 رهحانإ عا نر هل نذ عظم رهاك مح رجع ما ازعل اب ما ازيمثرخلا ناكا امس لذ انقل ١
 ترن نمل ول م برغل نم حج لاق يال ١م هريس هن 1 لاَ عقال
 رحلأ هزرحزد هحزحا من 3 دروب ل ح ىنمح انياب ابر) نويت ىلا ىلخم
 اناكوا انزهم لل ضرارلا بابو احنئمد نيس ١تاب ناك ناد ظاو 'عابيعلا
 وراه نرخأءاد هحرتك مل نيود ايون 3 جلت حا نيحوسمدا امزئمت

 نجود ذرحزمو حران 3 ملى لعمان لمص» مف نيبب حد لك
 ا ”ور ود ىيس |! يك اس درودامْوَك نم جسر شو طابرو ن اخ ع تحن و هبل لعام

 0 و ار كابس 0 3
 ا ناهسل امد ل قيم ص لد ثبسلا ىحاصل ان سيل ناحل نصيتانإب تمل د نصح
 نادرو درهلاحلود منبر )ل )نعم الك ايلع) يب 1 .5؟سكن اح
 . ررلسلا ةرارد انجبت زمام و رنويعب رس اربح )بح عصور نازل ناهس داع )
 مع اير سم هند مطشر زصملا اباه ناك سل ارا نرسل يخبر هداط رمح ا
 هن لا الار رنع هرارح 3 مط متلي مرج امو) با ىب هل ناك ند
 رازنحاد ماوحا ما يار انداو هسهتس مدعو هدر معو نين و و مطقب لا ققاراسلا طو لس ىف 1 حسيمم نا اهلا ىبب قزم نا نحلا نكي ن هل اعطد
 رعد يبت . ئذ ند قلد امو اب عطس وأ ”رمر سل: ستبا اىىد
 جروسو 'دو ككاطلا ند ت)نماث و ىئزحو معمل خرل عر كمد رد #رو زهد اجو
 مركللا ناك )رد ند و بسام ا مط مرع ساملامجر)رتارمكد مركم مطسد لد
 مرداو اًقظرت تع دا سو وا بلل 11 لا : ان

 يسم 1 كج د /0 ىدةامح 532 52 او م١ ىلهلر

 2 ا حلت اوم نضع
 ا

 مالحالا وحان ١و ْ

 0 3 هاو ا تلت 1
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 انسماهحا مزتلب مدا هاعا ملل اوان زإإم ريك 3 (ًءاندطح ععوا سم لام يوسي
 ىد وامس امهرا مطمب ال م اهنخ ول لدزوا 2فر ساه دس بئاطدرمعل تارخل اكسو

 ”لقثمسمل 0 0 ا
 ا اهوا ذاهانهد امرا ند 3 اى 5 ةهدرد 1

 ٠ ل ام ممل موجات انيس نس لا نم يراعرل 7 ان حركا
 ظ ع عر ز طا اذ و د امسلا سيد .ل ثحاو ييزلبلا هرئعاوابب تن الرهد
 ريسلا)ام/ىماوإعانزو نممعملا مالك معن :زكحو نروئىملا رهو بص نملا هد
 يعتز ا يرع درود ثراممل اراوتانو ميم نت لول هونت ذ) كيمو لاافال
 لولا تت عدز ذل | رثتك اهو فىمحلا نب اسد ركوب مل ول دامب مد امّمسل ١ نب قباب امج
 ميه |لياسم نموت ذارص اطرباع هبصنح ىف ىذاّردل نداوم. هيد شعم نه
 أ لسفش ا رباوس ١ دج رال انرحارلا يص ملا عا نمب ن كح ورد عد دنرخلاد
 لال ء سرح ود مط الث ىرعد مندل هزازما اما اننل١ ف مىظنكندطم
 ' جحش م اجرا بيب انع لام نورس ] يزول م قد نم) نا لاما ثتبسب و
 مدل لالا ت ىلا د امهسلا دانعد تدل اع نكلاد لع ند قدح عظذ لمت
 ليزر مط عوضا ىطسا ١ انا 2٠ تست وذ كل مطشللل 3 مسن # د انما تيشبال
 وبسس ايزي ان نب 6 تسل ابر١ ض 2١ نع مكىحر ل وبخ به نلاد طم مو
 مزعل | يو مطرب لهع وجر كوبتوب مال قانل ١ ند نطل ا لاملا نرد مطرد
 وما نمو امور )منخلا بوح مظل ١ ل ان ني رطنتو هب جحد امصوءيط) ننال نو
 يرعد يدر دركسم بٌرسو ؤّد سدو ان نك امموح ب يا اعل هلل ل ىمعت
 مر | دفا[ سم حرس يي نكذ نص درلا قاك هل دودج يا ص انمخل ن جم اى
 ميعيمخرربعن :لرل !نيعملاو باهيقد ) نك هاوحو نب ند ىلع عإ > د1 ١ لشمس ىلإ
 احلا لع ئئولتلا عائّسم ال ةزاوحرحرالأو ممزع ىلع ىترم رح ىف اهلان ثاوملا
 نيول !وواك رد نعم مدر نملا بوح و ال مابح نأ نيرح لل صرحت نأ ماع نو د
 نئرلزلم1 0 انذاك تت الذ :تسصد هل لطي كد نان جل نين لعل( لع ىرج لعل ر
 ام نخاف نررف نالعل ل قعيلق نا ىك|ملاع ناك نادر )نو 2 نع عىجرلاب
 هدلالص نب السم, تيرس اهنا للغد ل تيت ) ترسععع در حرب ع نم ن انحأ
 لاق تيرس نذل اخاام نرسل عين حن د١ نمل لاو نع البد نجرعم اسو ءبلع
 ,ىحتمل اًنل ١ وول نرد ال فاّسلا و مطرف هب م اذ ان كّرو) ابرد و ردع داع اذ يلد
 ضوب ذررا عوبجرلاب مل نم مداد ت[نرياخن اذ عىججرلا هل نأ لمح ن١ هل لعرخن
 مل نا هس طم اجت امدر) لاما اود اىبع لي ندد نارك مام يار اد ل
 نات“ نعل ارطاىرك ىم» مرحوم الج رم نإم ويحبو ايس نبع عوجرل أند
 لئبورلا رج 3 ىهدد) ١ نحنا ورد دل نمو ود يسلاب نين انا صدرخبلا مرنم ناو

 رانجاعطت مرةعارا رع جتت» اهلل ويغ 3١نسامل ١ نفعل نط ارت وص] ظ موييع الج تفانإد هحوراد ايس ميو عورور ١ نسب مناع منع عشنا
 رولا, ار نايبد هرحو قدم انذورهسلا نص سيب هنا هل 2 ب نر ابرحا هندأ نجد

 م يي



 ل بنوع نم قمل اره الو نيعدر ينل ا ءازوجتا منا مس ملاع و الفلا دئلسملا يف
 نيكو نم يوعد لعلوا يوعد هدوم اول ريولل رحوا ق دسمملا عسل خلع
 ى سس نإ مبسمح ابى فيس ا ابرام مدد ذ ماكو ترلاىكعس سب اعدل

 لزاحلا 3 0 ا دي لام
 محايد رون 3 يدعو | قرتبناطمو دارو هر ئيصح رسب 2>سسدك

 مط نير كلذ كولا يكوع نيد امارماك نب نك نا عطاطل] طوس ون اع نكلملاو ١
 لبضو نسبرلا م عوربلا بتعلم نا نكي يبمعلا نعدامص مابا ناماحا ؟ مدعل
 لامع شاول ايد همرد انك هسيسح ل سبل أو امغب ١ مليتلا طوس ماجلابلا حير |
 سبح ل يطوع نع ناهول مندو ببانعلا لامع جل او عطور ام دبل احلا هل نال بي انع
 اتي الع بي اعّرسا هركا هنن اطار نيليحتب يلاطملاميدعلب ول ند
 ةحلابد انحاسدل م بلاط يعودون م لعل 22 ىقداجلا ب قرح ابمئاذوا
 وزع هردع نط وابيك ل امدح 12 طن دل احط تس هر ريع جيلاعرمجلا لحم م هَ
 هيلع وذ قرا يطرب عرحوع نّشرلا باب ْخ ابرجا نطو رت ملروسملا ورحل سره
 ا 2 راملإ لائحالل سعر طنش ياما اهوشر نذل نكل نكابب كرز نئادا
 نع اذ لحب لرسول اثنلا ىبع ,تامومعل ا ب اسمك ىبلجر هد ارسل مطخلا
 زب ثنو اي مت ل مر لاملا ثم همست :ىمئنرحو لحر وا ديب انرا ٌلااملا يرع د نعل

 اىعدو د ادن بما واع يدنا مود ثيبح امنيرب د نعد الطوب نلعملا يعمل ١
 لبض د اكن مناد يربعرلا نشاماو سمين ام نانا ممومعلا ب ىلن رمق
 15 هدواش نبش ىانلسدما حلره ىع .اساوكو طوب و م امكلاهاو نبسستحلا ةاد انيس

 ًتادرسمملا نت ديس قارس سمان انظم لش نا ةراملا خحوسلا طمع
 امهروبرا ام مال وسفاح يلو هيدر ١ نل تاضب ندارثارب منار تدوسملاو, نم
 روض رأ جنيعتبر رحاب سوامعر ب هذ اشإ نايا لد ٌنرأسلارئل ئزم س١ الو
 حرا نراسلا يبا ىسلو نيرص اهلا قاشمل اك نكد دريعر نامي ويف شال انا نالوئبر
 هلرحو بياعوع مسن دإ حاسس ١ نا نمو بلير سا امو مرض رورو لاو
 ولحاو د نبع ىوعرلا ندر اؤنمو الرمد بيان عربرسعد نكع فاعد
 نيمو نهاد نيد نه تس اهحإ ا مل ول يس يو نأ نمد

 ١و هاوعالخ ٌه هد انس دان مهو دح ند 0
 باس طب 1 نشيل حد 0 سل باي
 نازح درب نعاترس نناناّن او اهذحاد مردايزلا نهاشس مد ندا هل و
 ا 44 2 ا تسال ا مهب
0 0 0 



 فرروما ثيبح كس نراك ناو عامجتل ميلا بيثزملا ربح يف اني يزلاوه ذا عبدا هل ُك '
 ملام هرسبإ رد ل نبا نلارك د عطر ماعاد عدرا اب ة يبدل سايد يئحا امإ نسلتملا نال و مادلا
 مهذب تعلن امل | فرسن) و عطش لا رع ييسلا نبجوت لحاو رجم اىبال مبارخلاو مالو فرانو دولا عطنلالاميناو ابعطنت سحب ايبا توم نإذ عقول عيب تراسل رصون واذ ,س انوا ىح نم ع يف امهنط انو عواد بولطملا يسسن | تىسب هدو
 ررلا عطف حر ند |مرتع نم انيك هدد ايد :ميع درب يف نع جشمل ال١ يق كام مو رعاش هلو ندابد يد انس اوبل ىلا ملخر تعطذ احن أب قيس ناد بومسل
 ةفرسلا نإ ةجدارلاو نسل املا ىذا مظفر لششماار نجل اخجل ل )اهي | لجحرلا اد
 نولز هزي انال امل نكن [ناذ غرحاو درس ن لب 3 و امه دحا حطم سلا الو ردا )نود كنعطق ل ل ) نيلعو اثم نا نب هل ناكول بص ل !ىيصعل فى دج د نيام امهطف لف اما ياي مامر غرم يف نامطننب احر اعراب اردخا لرد نيانسم
 نصر خف سن نعرصو عيبصأ, ضد تجد عريانا رعد د اءوبامعا ن هنأ د
 درو مدعل رعب ل جيراةوةرا فسبوا فىسا دا جير! عطف ىاىكي 04 نجلد

 را ان نب وتتوعد وجدا احوسم ن وكي ننكر ومو شرح يلد ترجو جرد يس
 مقالنا لب هيد امل يف مليم ام فول ف مطّرس حدرال انس لاول يكب ما د١ ىا ل الكس
 رطل لج املن رام( لل نان امزتبد اه نحب ممل ندد يع لحدا اول نين مناد
 ىو نيل اما يي صخحلاب ى درراجلا جرصحيومراارى_ييست نى درعل ١ ١ قدأ نست هد الو ميم طع مال أ عمو ميه صد يلام نحا نمد دنا عيبا دويل عناكيعح نب
 او ترين ةرخانلا نلت ة داع ل اعبي عل لد مثم داك هنالرانل انمسإت
 ليىع ليا نب نه,نش ند دولاب 3 اصل د مامال ا ملص جلا ممن مسخ

 نمرع سرَحَرْلا مكن ,ةبرد ١ بح بحوا نل وئكل لياعد ناعرل ! نال ع ابنالل جو ننورل | عطا رب ىتال اىوب ردم لد ىلع رو دول مدرياع نم لكمال ءادل ل مل 10 لإ "ع ف دو ١ )د ردع دوع نرجو ىشلر لادن مجد ئيطلبلا ,ثحم اع عاوجت عوطتلا نم هلكت نينار ولاا وك ني نجرب ماهر امن ١ مام هذ > اجلا 'مرحاك لاملا تيبب ند مانال | راع امل وول اانا راج نيرا ل رك عب ل أ نمو ملا تاس ببمسن قدرطا ند مد نيدو! ند ونال عونامفل ئحردا عمو أو وكنب يلع ع منزلا
 رخو يس هه ل م5 دأب ناوم ىف يس نم و سميح دا وكلا ورحد م نيل
 ا هلدأ رام 3 | ف انرح مدامع )2 »خد ولى ى نك نير جس قتال اذ امهارحا لمن خيباصأ هر ا يممرس نأ د اهىيعر) بجد نذ مط ىجزمملا مولا ع نكي در نتنامرسايذىإع اهل هد لكلا نع بارا مكر نكارارم ئيجلا عطر رود ئىرسرلو انعد ل نكدل ءاح رص سل أع رابثمع ىم> ل نحابذ نال مرجتارسل نع دي لد درت اعادار أس برسو اا رعد اندلاع جزل هو محلا وجرت نرحا نوح ببسلا دانعال لكلا نك قسمت وك ياو
 عع أف كاف [ىيص | مما د: لبحر ما مظقلاو اسمر )انك صيد ططارس: نأ د أ >مالبرل )رع هذ لسد حاج نصرا نحو عم ليمح انيزع نبل )مسا ىالط#



 3 لريد نبال امام ةاوسللاا ينم >ىنفرملا ناد دول ١ قنا ى اه ىبلامسا لىّمس
 ٠ ٍيسح و تزَسوا اياطوا دوو ا ناب ةربع هياط بك تنتشر و ليعرا ىلا

 انياونبطرسسن اهب نحلا نائل لحرلا عطيت مر معلما | لي دسم ملل نت ابوطُد ند
 لحامل بح مااع حطم اطقسم آو هلببع إن عم كد ايد هر أمبما نطنسو ١
 جرح 'لاقناذ امبعطاشف هر اسيد دالوكل ٌقراسسل١ جنحاراو ل نم قط سل نحو مطنلا
 مرمر عتارلا نصرا الا ف يعلن دل دف 21م هن نحا ىران/اىا نيىل) امرسسط
 5 ١ ضارئاشنلا افلا ب ادرحا قىتخارلا يحد قنص د رلا رماباك ام وجح نس ىلا ىم نب :ندىط
 0 الجلل اسونا يزحاز نب طوصو داو يح ناو نس د ) صدف ريب
 000 از مظؤتازجاو نيرلأ ملم زل نلحو نبع ين انبادا نيئلاانزنطمات ناد
 5 اشبحإب ادا ئولا نعاضرب جزدحلا سس مِن ص امكرلا ومن ى نكد ان/ادناسمسلا

 | 000 مما ىدطنا عضاق -ب ايسوف تذل انا ايي منجد هنكع مد
 كوشه اواعاد اًرعا مربان باهحرارا لد ماوا لاه نحر سا اصر وطتو
 1 هلوزب لا وحار ىازكلا قَد قبلا عط اى 3 تدنن اما ملعلا برهرمجم يجر ول! مل سر و 0 مها 3سراجب نينا ) نحا) فاد هل نب ويح لصد ار قاسم اك ترعل ١ نعرمبلا عب

 ذر للا لح ةبومعلل خيا د ىخد ممالساب ميد قم مش طكل ل ائكدا داارملا ناكل د وأو أ ١ نيرا ميد عزب زن اداوم ذددلا ميد عادر ضنا نيصنم اوبات ىلا ال
 د انملا هد جرص ونس ل ]يت راربرلا نبا لانا نيرا اطمح مل نلبص ىلا | سرحت رضاعم كرا ساعح) هماّنسلا مدعل يارح و ب اه رعد
 نك مودا مالس ل١1 نع سم م ملل اهاسا ىيع ها قدلطا نر رعت ىصو ىضر نانو

 5 لومتناد عركمد ن نيت 2 ىصوع هر يع تلو 6 اسارق اند ول رائد ن ) نكسر ) ( 2 لوح دنبو لييمكس ميم ناك ن١ موبار اح ومر) ايمداعمو ١ ايسر دا نا مد يحال لسن ابعد ناكنا ةدارهو لست لد نماكلا لسحرل بد جرح ماارأ ميد فاما نيررطلا عاطرو ماوحا ميج ناروا ل اىنعل صوص نم ب لاننب نا
 نوه لمواعمج ديد ار حار قلو امر لوو مو يل مك قاس مل لامار سستم ١
 ثا دوريه وذ ادافخول (. و .  م'نك وسل انس هل بن _رطا ن و نماعلا "ملك ام ل نايكي نعابب تبر لنجم اهو حام لادا دا س 0 1 ِ 4 ١ ١ سسنلل

 ظ رحاؤولاو 0 4 انا اف بس ١ 0 ا زد لحامل ل ملا ءسسسلاب 1 00 ا ةكارع رج دا تاع 3 مروح ىف عاطو مإ قيد حم دن ن قطعت نا يس ا 0

 ةنيكوتوبس < جو 5

 0 كرا درنوسو ارا د هجن د ناك مضوول

 0 | زاد ىحوح ن ١ نأ
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 واع, ساككب نب يخدلا باب نم نحو اك زعم نكون فن مامابوحد روع امنع !ىلتق

 ضر دارس دبماد عي و «نرح لعل ردا نكىشسا ميول و مك ودسسلا قب امكن يا يتورع 7 ْ روب نوي ناو هب نب يسم وما نس! لو 32 ماسالا ىارازلسبحو راع فند روم قمجيلال ننس مدع كيوزحا همي س يا
 ند ود وا عم ن ىعب ناكر حنس وبلا) ميد لون بنص ام )م عيل لدم ناك نأ م عام دانز
 ل اند ل ف هن واحلا مل اكن ارسم 3 ] ىلع ولنر نذرا وب نه نم ناملا مطيتست طحالب

 ١ قر نيب منيح ىل كوع ئتح نبرحح دارس امل نيد رطل ١ حطو عين مر نادل و عرس ١
 كوكب ن رطأ ن الكم امي ءائاض وكر هك ىسن ١ص صح نس ند يبدل هن دإ نت نظل ملل )رسل رامى عيرفتع زبر ةيسسما إب عر نيل أد خوملا نا يذ نجم انول اعاد

 كمل
 بت

 رسل اعزمجل ام نيدو نر اعلا هيمن ذم بحد نعد ى حنه اعظم نأ

 ارجتل اياهلع يمل عدس ن ل: نجا ١ لماع ظوالا”موملا ف يرعملا ها
 ا ضل ابد انتحال باع يدل مين نا مجسم به نبعد بيجاما كل انك سيسل د

 ير نانعلا يرعد دكا حو كاملا بلطو اع ملل! نيد نم نب انه جد ىسل| يسامح
 ' يرلا مسن نويو نداسملا و اى مشل مزعؤم مسيعددببشل يباع بيبا

 انا. دا أ وشان تن امساك اعيحجامطت نأ د بحل يمت
 دورا نعاس وضع طي رسسبم ملط جمل! انك هد اب إل هود اير نيش جدام نال : لرب نما »نفل نمي يون ملط ن ام حرج لب اوبس كاد دولا بحر تانت لصد نأ2 هب حلل نامطقي وبات »ويا سببت لاملا نحا لأ امونطت ديحل

 كو

 ةازتم ىو قلك شنو لاحا ل مخ هد انس ن١ لا اناذ امممامبا ١ وعطد اذا د اًسن ينص هدأ



 ا معزوم" من لذ موت نسل هد برا نام 0
 انهزلتنم كبلقنا ايرحا دانارج نس ولع مدح طزحْنس ناب باتو نندويس لل
 ميس نم أر عرببع افرع هد صحوعب سن فدا دب دارطل نا, يب يذلا اهو ل نمنا
 ىبعو دؤمك رجلا رصوول دلتباد نم نحو مج طنسبب مرا كسمعل ايبع بنصلا|
 اننركيرلا) ىدعر يسنامع نبى سدر شد ا درى يومنم ارسم ميراّسلا نأ ةسراعجلا
 اولصنا ىلتسب نأ يىملال اف نصح جب ىلا اموت نا نعج نام بالا

 عرج نا تال ينيزحر راو مل !ماةن و ناللاو 3مل داولشتنا 032 ذ حماد صيدا
 5 0 رش تزود فسلم اما نو دار ابإ هاربر نإ نعت لفض
 تايم اطل ح3 اب ,بدارب ناقد مدد ندلو نامل نان هس ال ندع دسم امره لكو
 مكياعا سر نيا مر انكَك نسل ابانبرل ىلتحلا دج ناولو ا و

 اعلا نوُمامح د بنرعث د سبك ند ى ىنع

 م الأ ريا حولا 0 1 و
 سلا, سئت امو م اهدل ا هاون تيحيحلا ب نه ١
 جافا هه لصالا دارت امينا ىوخت ديت 0 املا

 خلو ىتد ىشلاوع تي ا
 ةراوكلا همت ل اراه انيس موا قتساو, سوا نيم رع ا
 00 1 ىضفذو ليّعس ناو م حل 0

 0 ل ١كسناهوب ىل انعدا لدالأ اع زفعاما هيدا
 ئيتايشلو لص لضتوإ اسبا ميشو همم هادا ارح ناكنأ

 ا يل وعول اجا ضع و 120 امني نم ملكك ناف بايد ظ
 انج داع 0 ست سيفعأ لند بحول اك أ لح لمع لمينا صامخملا 0

 #0 ةئد وا ليم لكمو

 :دآلانيلدلا ميد عاران نأ م دمنا
 اوم عة يلب
 ل 0 رح نا دل

 مد ئدونع اخرج حول نيلي تام اعد » بلنشلاو للا لا ضرع د

0 

 - ماهؤدونسفل

١ 



 داؤنل در ٌقلاواخ 200 !نويسفاو ا هدر طيح رع لسملا نوقف ' ]

 زيك ومزطتلا ىف جرجا لد ذ يوم ص أصم يجد مل «ببعردشذدا لام ىن اك بد عيتك
 م نول اسسل اد نقي اذ لافت منخ طريبما مدل ن دل ترا لام ىلع معلاو دوما لن عد ىلا
 يجلد سسىيرلا ىف مل اثناو ننس اك يكب يباتلاد سس امكنتدلا مى سبل ىلا يزرسا وا اهأ
 لكلب انويع زوسلو ىيعلاد ساو نذ 3 اكاه رع ن و د ارح مظمل | امرد عد سنملا
 مب فرامل نال مه05 لل ذ لوتس او نب اركر لحد مثثر يل صد ميكْنم "املا صح
 حك بى اك طرسانرممن طلرسا ن١ حار ةدويك مز انموطن عاربجا عطاتلا
 امم اولاد مي دل || نب ان 'ني ندا يلانغد هل نمل لم لع مكر ول ١ لو نب نسا ميد نع مح
 ةهصخدل ام تالئع عانس ران نكس )را برب مامال اند ميلا لاعال نا مر نسلا ليش
 د عيد هم اندلاع ديد مذ عاب ممتع اضن ناد ةرب ذاب ضل ل نك او ري 21 موومل به ىلع لع سنار اه يب ل لالا نائصو د ناك
 مس زمن مرعام مرا ن ايوه رض راما ثرعطو خر نب نس هل ينل لا نود يغدأ ىو
 هدو نحلا نيام امسس و ندك ايدل ك يف لشد ونسب امبريلعت ملام مم امر دل
 هربرت دان جب قمل اب يا ام / رسم بوتس و "ذو سسوس ن يحل يل اشد مدد ان: ضرتملا
 ىحاؤب رسوم تريم رح وسو ميذك هدد اص مندل سمك | ق نيم ىطلا عطاذ فدو
 لول كمت اك محال سب اب يح ةناعاما رسب الو اييلع انإ ملح تسب ةالصلا نكران ميد مج مار ئاساو ني نطل مط اذ حول اس ايي اب/طس يلاشل ! ءامؤتذ سجد امم انبع
 ىلتز درررخارب اس اإل رسم ماس نب نوعم نذل لاحد نا ندبر منين اعد نمد اظلا ف
 مادو ,بذعذارمع 3 اراغلب ل ح ىلع مزح هيلع لد اهب ماطندل) ايدحسر
 رمل نم لضان صوسولك نابوع عيسحا ىف لا حسمت بلل نا مبح واع
 اطر معبر ل سنت و قت نك ىحح د اضا صو فرظن علت سلا يف نجا
 برراربال نح3 اه نحالل اع رود لست م عظم مم ترسل ىك حرمات نادرزع
 مة ولا بككدامايبب لسع ىبع نمط يو لكلا اهراس ا ىل
 ليعبر رشنملا نطعسم نحن منك ذا الاسر لي ولت ناس بأ ثنا هرزجحن حن حعطت هى هانؤ هئرل اوم هربل ٠١ ييسم نإ ملا تأ
 ثرويمد ةاوماب هل ىم نسح د اعرم نقل للمسلابر دابا انا اذ 1 ىقاومع لاكو
 يلعاع ندامصرا ر رح | اف هب ىلع تا افعل ] ظقلتسد يب اسمه مل نا ميد يسنل] د نش
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 7 ردا الا ال شضعو عرج تبع دار اح عب ضبذ ل يملا
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 عساوب مام مرت حيمازت اع لحلا سدو مولا عر ام/ىشس الكر الزل هلا نا عما نإ
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 ل 00207 ىلعلاد ويلع ا هضون) مع ىلع برص كولع انوص ه نيه داصد ىف كبك لد
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 ا 0 ضىةرخايف
 ؛ند راوكلام منلبو اضرا ,عم د (عمبع لاه ف هركاوأ سره

 ب رع لأه نع تا رق
 1 رك حاب 3 ام ح اسبثول نادل ام
 1 00 ب ودان منلااو داماورع عد د بحد
 اى١مونل يردد | ردع هحدداد 00
 20 ناو موسعوا ١ د لد ىتحوباع نم و | عم بتعم ميصت هر لاوحا نع
 اهني نيب ايبدبعل اص نش ا هاى لإ حابب ائنل ١ 0 نتدخل ذ ابحاتم كرد غل باوك هول تنام سره ىلع انهرا ْ كسا وتاب ل ىرمس ل ذ١':بح ل ىو م ' ىئك حت ىل للا
 روب. اد ممل اع ل اذه ١و حاره

 يع هان 1 نيدلا يدا اي 2211



 هازل داما ل ماه لا هد بط اك اعا يسنلا نع خئنل ا بىجحد د ايإسح ردع
 1 2س ند انبال كحد ا أر ندعو ير شل اب وسلا لع ضال طرشسم عانلسا ريح د :

 بك الو ايل نيد م ناد مرمدت دل اعراس نرد رمل انينلس ل

 ْ م طر يلاد دل ند درحومر دجال يل! نه ود امهدرأ اب اكمعيربعل لاذ وبغ هداوحر
 انهاقزيبد فذ ىنحانس ةانزسيلا يديم ند ىلع ينمو نعم وكما لا يبان هت
 انين مل عدرلا بوحونم سام ل ىسولع اس ىلا مالسسسس ذا ادرمنوب ولائامب اكد
 اا لتس نم نوكي ائاوعص ن١ ماهل سس طسلا اهل د ةسس شما لادا ٌةِبب اسس
 نفاشداو ض اكل اورو وز تت مانيب رط مطوة الص تيران نصتخت ناك مويا بع
 ارانب نطوطت نع و مسالاسل ار نع ىنصخ نع مثارل ا بوح عر ن لا تدعو معدد بدع
 ازا رح لسع نع يأ وعازب ابرهامج (ويدع نك جت دنا د لالا د م نيا يدرس انه
 ظ معن دررل# لام. نلب ل يبنحيلع بانحراصرب رحل وسفر اعارن ا نرح ابوج هدا
 ايزع مثلا هسنل ضءا ارك لامصو رعد دو مم ناك يل د وس نع معدد ةعزل ناد دع
 رزشسم الروز اكها عم اًيرذهم عراع لاه نع رب جف ىلا نعل ا منح لب ايطار ح مضا نمل ا دل
 ؛بوحو رم دالس هر بورتو س كوارع داق ناحصود ىا لام ن ارسخوا ندد
 اد اودرلا كزن ناب ةيلو دعت نحو هب دوبل لاما عصام ولو ابباعن ةد اير
 سجس المو انصام تالئيحرباىرد ميسا نسا عب ني اكدع هداك تيووب

 ماب 310 ندا اعطت هس ياعرب موام ايم دان اكان ئعلا نع جتدلا
 )عوير ! بوكت ىصاما يبل اربنعىب ئالخا لمد نباع نحن ود »سقت نك
 طؤلس مدعىيولبلا نيكو يطق ميلع ندد بحول هد اندد مام اىيعو داوطت
 ٠ ليصل! نال منو 3 نير ىملاو نييب نطل ل انو ف لسع عن نحإ تموحبلا
 سوح بوس ريلعولا ىح يش صال اذ كح رىين د اجاللث مريع مندا سلب
 ممهئتاف ىف! ناو كلوا ناوويلاعر تملا ملت صوم تيمنا ونمط بوضدا
 منت ارزع د دل نص اظو ند د ىع ب ابد 'يغد ؟ ممن ىلا لذ ز ىع داول د
 0 2 مان نادل نب !حلاو نمنح
 0000 د لا نك حوش مو ىلع نم ميلك ثح لوس و د
 ب سلع زرت سرب امابجا صاصوسكن اكاد ذا انعم اهركد
 ناك ناو لعلب موتو سا نحل عسا نادل الج وبلاك ل انعام
 اهرب تل اع فلعل مجو ينعوأ ةلداه ابدل ل رس مسواعو١ نش لويرع د
 صد ا لداتمو ئمئرب 6 تر نلا هل انا امزملَت ١ يذل ار اءئصاى ند ايوينعد+

 تالحول ارا يزنزخأ هعمل نا عدد د ”ملباصلا :جمملا ل ئهاشالب نتي
 هطحزنلب لذ عضش مامي ذ هيلع ول باص نكت مو حارط نب دوبل يصمم
 0 ملال مرملا رنتي د قيبرطملا دار خامعرل اىتيرم اح قرادد انإميصبو انتم د2

 ظ رام يسوع مريصرعملا لب امدن) خهيفب م ميد جوست لافد هدد ئح
 ان ىح و ايودايمر لوو وب قارن مراعرا د[ دم وره

 : ١
 | ١ دلاسع !ءنوول

 ظ
2 
 ا



 ٍْ ”رئاءزساوا هدرحزلم دلكدز رلاكما نان مراد نعت نالصعلا زر وعريض جنك, رداعد وعملا ليث لتد د برصلار من ودا بدو نعملا انهروجيو هيلغلوصللا نط

 3 طداضرحرلاو مكرر اح احكام اكيجالا ند يزطارئصناخا هذ اهّرس و لواع بسجل جاد وهو ناس الل جوا ةاواسم ا نحره الو بتونملا مرح نلشسو هع
 ان رص اطر هائدل )اند ف ماه١3 مهداه ببب نمل ”داعلرم طمس طبصلا نكرم ل ١ "بص ساو امسد انئلايكلا ا :رقرلا ني بعتخ هش داق ةردئصدو هرم ود 0 ورمل دوخ 11 ند نسمع مااسع موس | ظويسب مرح 120ج يرون ما نال لاسس اك م نافحف لا ساعي ناذدلا د ْ اعمار بسلا دوني ه انبحوا ناوانا ةهولعدو ورحوا نهّالطا نمدك لاعو اميسب يزن نملا
 ظ ! رانوا اهو جد ناكعرش 00 ووككام كاوفت) نحط ا انيعارل ةداخاءرص 6
 نفرح ىيشم 3 دايعوم عد نئيد ناكناو مج عجرم هل ن ابح نس ا,رردع كوضمارع لوو نعام د> ام انش ل !ناا حمرا يلا رعو نانحيبح مد اسوكذملا سس ملا مكاو مصدرا ب انت رسم هفرنتغوا نازح امس لاحوا هليجر ترشد ازا
 نيخوؤيشملا 0 0 يي ا ”زراعر لخم 5 7 سميك يح نال ددنعاتد جس حرو رد نمسلا ىرطب عيدلا) نس حا نم دال و وا افرس١ مروع

 ب بو ْ ط7 7 ا ةيسط ل ىاعرما نأ 00 0 بوري نا يد د21 نجع ا دم لابد برشا رنكع ,لام وعل سرا ىوؤبلا محلك ءانمرتا اخ اخ ف عما ىع و ميمتالك هأنختد) اي

 . "رجوع م لعومدو هر هايل 00 موا 0 0 55 7-0 1 لك طم ! كحد نه ءكيردصزا صفو
 نب مُمَحَحو

 ”مرشب مصوع) ا
| 

 د ول م السل قدها ١ تم رت 000 راي ندا - 5يرؤصت نصت خل
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 لحس رس لا بجواز نيل يب ريو نال جيكتتكلع سمسا ون و نكس لك
 ضنصوصعملا !كريصرصص درك عنادا نإ ي اعذانن ولد يش اككئلاوعو ام:
 نسخ ولم عدن ىلا ملا اكل ماص لك نو ق ووحد جعل مده زج كج يب
 ول مره اظ ربّه يار نسب كا لس انه اوك دوم كبس طل ايصلا لصيف
 1211 موا يعن نظم نو مم نجولاع دان ساو راسه نسل
 زق هيلا درا ةدل 20 لب ندد ممراجتو وب ايعاو هداحو نيااب/ رف معد
 0 ا لوشسم ياض, دم و من يوع نست لاخيإ ميلا !نكو دوس يعولو

 ه٠ خر امك يعل ارط انسملا ناك ناو ةداعاسسا هانم عال ذك قعر

 نيئرص ,ثلذملا جفب جنب ملال ع و نويبسم نو د عرمعو ىعدذ لأ
 شر ناف هير خل اتهام و ةاردا ناكولو ١ يف نيس لال ىسا ومع

 دوا ثحامامولاروطنملاو نم دارئارن) بما ىمرشأو ذ يد ءام ىف
 عراظم إلا تف جر اسس نموا ركام نه ف المحل ١ىدلوع ءرينع إف انلاو

 دع بت باصا وا هامك ام هاوس ندم لش و“ هاك نسعد 1
 ردم ناي دحوخ ا لبسا لوك ديل يهل ١ نسسرب طوامن انع يتلا نر 22
 هسبع ”ةرعش نأ ْمهلح ودمه داوود هوت نيد ىنولطا نضمن يسئل رى
 قيدع ملط ارما ناك ىنح حد صاضو لوو ندد لو ولع ايدو رئادر د
 يعرلا ذأ صنم نرلكت م ع
 مرار جرم سو ملام اكرقملا ئق ندا سالو ملص احم نرطملا عر سم كرسيه دل
 لولا إو ةنيتسا نهد ادم سور مل نه فران انه ميم رس وج كرد للم رسل
 ا يس نه ناواع هرحول 3 ِنَحَ 15 هيلو
 هر مل ىك اعاد نع اطر امك نحارملا» لزب انه ,نكل لياص
 يمرس ناد ننس كو :اييدرحم فلوو هدأ لس ةحدر وأ هل عاتموك
 2 مرلع طرلصو اللد نر يبح عر نول هيدر و )2و لي افذل داونجعواولا و
 رصر نك لوط اند يبا يدل ناتعلسو نْل و١ نسا ننال 3 دمرخارانئسا
 لشفرإ نأ طول ى لبشت ضرما ةد ال امممحدر ابح لا عىل َق نم ل مم 3 د

 سيمت ١ اننا ىاع ل مو ما نر *د نجت مدع عمعتلا ينم اك ننحالل اعود نيمم د
 لراصلا مسد ىف عر دام نمل سميه د اسرصص و مال | هل اذ اج هيع نت بحد 2
 ”١ نرش هو دولا تب ا

 ” نواس معم دام يشك يرلا 0 عرممت ند ابد

 ١نمجاكرارلا برود طمررش  ن) ,نايبص 'موكس ىبع ةرانحوارظ ملل ولو
 0 ل و يي َّ ىءايللل العنا رم اوك كنان اند اوا اطح

 هبه ا ىحضةا تاه ذآ عقم سادت لمسح عاش انا نموحل

 ا

 ناب مدلوصارحاظانلا ناكىلا لكى هيضررزك ملقم ١ مل حامب تح ما ريس و) مى
0 
 0 طا

 م



 باند كك اع بحد يزل لش ينزحلابد نيك مناو رود ندا يبنطلا ادعم

 مل اةاكلونملا نكلام/ نحو نيل لوهر يد مز نصل م6 ةرغدودؤرل امىخحر وعد

 اهونع باص ذاوند اهنناص ا ننعم لح ئعل اع سقس هدا عيعو يعدد لا
 اسبح ب ندام ا ا ا
 تاىغرسلا نرزملاب كاد. نيب جرا وجدا قنحا ىدع يهرن اج مب كا حج نس ملر

 مشو رسل 0 لا ناك ىلاؤد هدد انهي نا ول نس ثبععم نزح نإذ هيلع

 امم هرطع بيوس ادو برصلا ول لحم هبل نوحلاو هر ع ىف د نايساعع ني زارع د
 عمو لوس نيا ءرخا هرحدد جد كرر وون انو وب حدا ناعد مسار نان

 قلن هل اع نح ناك سمح وسر يؤلا نا معجب نذد ثومعمر لدْناو كالطا

 ييدلادتودع نابنغنسبل و ايدل سئلعا ١ 0! ثبار دااه نخاسسمل ناد بوصول اه "الج عئرتسل ارجل ود ن ىايج ئببلنل عرتكدا كوص لا ىداناا ةدئاعل اع دمع ءبشس

 ٠ نايضالذ قا دا سدح روحت زى رركك نك هاو مد لخد ل اماما ل ملا ءبذ هرع خب
 5 لحاكض اول 9 نام تق رص يقام ر) وسيعمل عرس ند اند اما وهب
 00 ئرعادا اع يع يدش ينوب ملاق اطار ١نم نر سنوتت ىذظو الرحل
 00 هالو تيعرشسلا نا انئو لتنال | فومسسن بوصلا ين دو ١ذاهر حد
 تردلا عموبا دانس ميس اد نحيردع نحر ىراعمحادا ىل ' م نزكملا سبسسلا ناو
 ضرس وح اف كو كوعئللا دان جميد مي انوا جاما ا ىحيلو يعسلا هن[داَع وعرا يدوي يجوب نو صاد نسخ :نؤئاسملا ل سيل نبط ودانع دو هبدع
 تيجعنا جاي 5 ارك د دا نوكدال رجلا د١ عتارلل ناي أي نوح ى ارك د ى دا معرس د
 داعتإ لا نيد براس بوصولو لشد يلا عامبح ا ناص حلت بم امك يلع صوبك نير املاو ئيجر 3! نس ال6أنذ ارسم اكن او ند دارال نم سلاد ىرتسىء علل د ىقندمب نيلسح ىبشت قبب ايلا ئيعنر ل ١ ئعب ورديت احل ناد برس ارح نع مد
 كيما وزع فاّملاد ذارعدن وس نانا ياا اودع نامص لح 2 نأ( و
 : مصل سوما 2 تانج ع أط ىمس وتنزل 'ركو خب نم قع

 اسم سرترملا 0 قالا دويدع أ ناحاتلا عاما نكن 'نب نيد سابع ىلخلا
 يسر اءهصن ئداخن ا قو' نيد نحانح نيجدرار حا نم ؟زِح نيجنراو حاربت د نعل ان مالت بجد طوسرال طب ود ئونر) ند ىلا براس رح ساو يداينحأ
 مرجع درولا طورت هذ ان ناؤعش ن بش كان» برصلا عومول ابعاض ١١ رة
 دجال ئيجدردلا) يراجا زا لاتب 3 امطير هدد رفع كارل دفا ق5 يناذلا 1 هبرصنا لد لحم ن) يبرم ا ثبعو موبعو ن نمتم ند منى نب د ىمعن ل ئص 2
 لام“ وادا نه نول اهيىصعاد بد ن داص نت د لد 3| يراسبل نركذ ن ربنا نعص
 ندوه اىا نابوكو بلاست نك سم نم انس عيل الابد هرب اراد
 نم 1 وم ب اعد دحا نلبح تدان يق
 ك١ فس سل مؤ سعد ةيام نضج نكد وا د'ةيد نسعد 56 ى دانك
 | تمم يسر نيمو «اثعابوتحد ينس نا

 ب
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 لكاتللاقلصع يلاباح ميج ىف امسح نضدكر سم كلب انيس "مل ن ا هن دذ اه داس هند ةنيطملا يلا صويا نمميحلاو دليلا ايعب جري ام نيس سكر ع #١
 خاب نيواموطد نملك 1 زا نوط تالا ان ف يضخ 4 ابوطف يحز م منيح
 نالطإملا مبا دول نانا ومصلا نيتاه قوطنلا منعت كون يق ونح نمكأ اعطتم' تىطخلا نكد
 . لططتالو ٠١ طخ نكي مدا طرف ورح ملا ىأ لططحا ةكوسل ) ناكوإ ايس يلام نال

 مدوجىّدبلملا نيكو يول ىلا نذر اربع نم اصنع هم هل ن 3 اوت وكت منوم رحا ف
 خئادر لن ع ىارحأ ىب نك ةإعبد دز 2 1لاث فالطا ياوعسوك نب نأ ابط 2 | نترك
 مد ل ننحبلا و لل ايد نيب م ومد ب اانا ماو وص يبس اج, نجد حلاع ناو دول دي بالو ةبله |اطوذ نراكزإ ةحلسللا بح اصملعو يائاباماعت كامل عوكي هباو
 كمل يح دان نأ نكد كاف ىلا عم نوم يبص نم امهطم لامس ا
 ارؤسارا ان انط٠ مظل ضح دارا نا اهتالئك لدا مند هلام ام/ىصل حما اودع
 6ع نان ارت عل, ام ءسسعبب نلعبل ايد صئتسلل نفد مداد حنسملا اتذاثد
 ليل, بذاؤ ننس مهرس دان وع الذ يصورون اورو ناطلسنأ ميد وطح عبابماتف يس
 يو م الص |رطحلا نشاررع ضخ الب اموعطم يعدو وب ١ننو ناططسلو ملل و

 ليتنا هلوب در باو يب جاياع اندلعح لل ذ جيَرََعر رئصلا مدعل ضحى نملا
 لكن ماهزكر م اكد ىرصو نكد نو د نمل ىنص#ى بع بحد شئسلا لأ يرش
 سباب هيدع ولا ساهيل مل رىانمل تيبريطود راسا ةداع ملابس جالع
 نامت نواه ند اف اهالحو ما طادا صبار ١ )ىو عطره ىريللا دج
 ةمرك احرص (ىبع2 ىلا علان )ملل عار سوحترل 6 :نماعل لماما طم ىم ل نيب ينال ,يلع يومين د نم متسع بيل جت كا ىت راقت روي بل
 ةصحر ويت لبسي نا 3! راحاحشل ع مدلبز هد 3 ٌجيبصلا دا يسقلانادا يت
 ةرخا نم ناحُصاو يرىاند ناهد ىل ىذ ابنناشسا ءلعلد امئلبب مد لدند بح م
 مرزح سو مرطعوللا لص ركب اد رطيعاجل قدا لعين ب اك ميل جد ساب دل هنأ
 ارار”يبمعلا ىف عركبد نب نلا نم يعل هيسبستل 1 رلى مل اجل مباع لا يب صل
 7 و هيلغمرل ١ فصوص د لحب يح ىف :نرقلاو ضبا نا ىبام تنحااسسلا نا ىح
 ملاح يدع هن وكس نم م نهد الو كل دلت ببسنا م نامل ”ناوييل لد لو نوح نب
 :ئحاخلا "سدد صا ارو كل د مئطدد) ملىبب اس ىارول ىلا عج نع ليسسول هل ١ نا ذر> ان ورع سم ود 3 اع ردع ربع مرارمن احلا شمر نع ناجح" نا يدع
 رياح ٍفميعل هنايبت نجاحات كورا دود لخت لهما اد ىمىراو مف د سااما و

 ملاسملا م نب ىبعل ) يف منسم نم لكيون) سابع ني) نع ْن انن لاحد نسم افائطلا
 00 ىل املا لل ئو نا طوأ ديسمتل اد ىبصلل رارح 'جيصرصص م هنناذا لس نأ
 ًايزسلا ل ختؤلاو نا ىجلا محرال ادن انحزص اذ نح دامك انب )ربو عاجلا يح أيت اذنك
 ملام فَ ظ نعم خب ىو تاع ونس عمحام نود دأ يدمجب اباولو عما عدا
 امرا هب مكماكئك) متل ١و نئحلا ناك ١ ادا دل عالص 3) "ون مبسمل دم لو يب ضئحدل
 رمل“ ئاعت اهوعرا سناب جوا سصلوأ نحس مبا وامام ٌة)اطدعسدح واهر

 ترد مولا --

 تتوج



 عياقرلا عك دلال مرح ىرطي جنا لالا سب قلو ف د نيغك
 تاغ نوه انسب هىحوأ و اليا عداطخا' دكا و [عظن هل اه غر اذكل اوهثرينع ى الجع
 نيلارا ئيؤس افوائنيئهارمو١ نيسروان ب يرع اناب ناكةدامشلا ف امج عع ان ايش

 اصلا ماسلا هلا , داصا نكُرنْنإِب اهمتر احا تست ناك كل نك امههرخا نابدا
 هولا يراد لغسل حو يد ماهال اوبوستزع امو نلت اعياد ذاوررجد نا عبعرا) دم مبذع
 ملا دسرمع انمع صد لئلا جبس[ كنوص نو امان "عمد كل ام نا حمي مسنلمل اثر هن ان
 ير امعنا بوجحد امرنا نامل اى حنع نحب لد امهر ابتس> يراعي مناد 0
 دهن عود كي لاح ثسوا 0 ب ام لالي" ثبس ف لصد ونلن اعىاع

 لاى ماهلاو نرسل اء عزل يملا ئمنم نلاو نىبعلازع
 ام يدع عجرش ناره يضلل اما نص ايد انولكي مْنإ 5 انهارللا اكو د
 ضوعلا ذأ تبق دحام نعد و اهسوسمل رد يحلسب اينيد امس محلا نال نئئعملا ىنع

 ىضاذدن ذارنعب نم ناد اب نصتوارم ناو ماعم اممعنلا 3 سرب مله ١

 85 ”رىلاعملا ئق ببساعلا ططح اواو صحا هلعبب مدل امائترول ندد ىلا
 بيلي صردحر او ا كا هل انامل وخل ببطن ندا اكو تلتاعز ١ وب للاترحر
 ها لح لشعو لحاح نباو يزنصرملا د د دوا داو ها دره انصْويي“" "بزعل تحن 3

 هير مام ل اندعا ناك ملك لميحنا ماما وتس اب مام لا نم اب مبوصو
 سائلا سعت كيل دونلا ون ذ ددلجلا ندد ماه !نئعبح م, :اطحو لح دالحلاد ا

 نقم اولاد كلذ لشمس ذا اولا بحاص لد دلما 12 ركل هل نيس منحد نارع | لاك“, يصسحم با ظ
 ةمش راعام ون حتت ني نتسد صار ءئينج اع ون 2 زر صعملا ىل مام لم اط بوجد يبرد يسع بم

 مهو نا !ماه ذاك كر ورطع ود ىحو رحرذ ات يينيحر لالا 3 دقملاارآ د سف ل
 م الهلا اعايعا اورج معا ن اك هاظح )رمل مدع نإد طاودل يبات مسلم بج 77

 ا رع نب يفلا و ص امه و ماخال ارم اندسا ولده و هنح د < جمل < _-

 ركع هابل ل نانا ني وهي! ناد هب نعل ماس دل ! جحد ه1 نك ١ كب ل نا ضم 6
 : ايلوي+ ند ئداووند ن امح 710 دا يدعم ه الاحد مل ىف داى نارس امر يعد هيو 14

 نٌيلخ ! قو ناننحا نيمو يع نسا زل عطنا نا نينا انبحرأ أ عائد ول قيل نيدزب مسحت 2 م
 منابسك وع لوذالو ند و هالو دلل دعت يام صو سس كب امك ئارهد دل 57 د

 رقمك رهتر اجمل ملا لمصر 0 ار - 5
 جمل عام هدوجولز ١ حك ١ نم ريس 3) ميدع وب هاوملاو 0 ١

 ممل ذك ندد ورجو# "لق صو بسلا نع منت 1 0
 ”نمشح لفعت ان ميج عطب نحولإ يد نمسا وحش 20 م _
 نلمح. لاول ىح تسلؤدول هن نع ”ن) نت ةنهرلل عدابإم 0 هه 0 0

 0 اخ اص لعند هام ا اننا اق معطق بحب ام يس
 ىور وان رجم لوول اك بوجود طيةيس داو ؛ئشمحلا يبد لد سر هن 2 يم

 لل ب وج ناد ابن شد حن لذ ان نحت ل ربط سور رز عود اصاب نإ ئ 2 2
 كلذ رانا مينا اهي هيع ياو باش هلم نوح ونبتبح 1
 يس ظ آ 1



 جم اورلا هب ترا نس يذل انا مالا لملادلغسب مد طانخلا نم .عيج هل انام ىلع ىس
 انوخم دز دل د تيرحرابنعلا مجتمل 3 ريبهزنل هدر يفدارا نوان نم ادهن ا
 يح نانخلا رجح اما دان قشر نس ملذ ١باوصل إد هب ا ظ انجحلا نم نييندملا نعيد ىل يزدو ن انتج رع اسد زن هلا مصعد ران اح ه اميست ؟نومصلل هاد ىلا نععد نرد :نلتفاو صلنت عون لانه ن اكن 1 لم جعود ب مجلا نكعد هنعصمهدنع ين هند
 ني ماد امه نبعد ارئم كل ذ وجيد امل نيدكتلا انس 3 لمعلا دع ىلعلا سعب
 مزسا نات ن بح هد مام اراب مس متالسهلا نشل! ع سلفي 1 6
 شر ,نزعد دنيدارح دس ىف ود ملختب نادل نانىل نفسي د هيلع مج
 ط نالءاعنا شد وز ندر وسع نباح لد ل اكلم لا عانس ةن ىكدل ا اا م بجي مانو علب وار ون اح

 درداحا تسلا ند لاو تبحر و | مو ع زحا ناذ عباس للك هركبو اميعب امس ميد نسما: ئستخلا نسحريسو ءبلع مدد ىلص هن 3 هندار ىب عباس يام اس ئ
 لاؤرل امحا نك عص نام لانا حاجا نبا نع مج لشد يي كان لن اثنح جاو نوكنل) ناتج نابي نسناو هيلا حارس ) برئنم نب ان/3 :نيوعلا ننائوب د ,يلع يَواَحا ميلك ةد ل جد دلو م ب حجوسملا) نم بست الو ءالصلاب س) نضر انيدا
 هربوا مركد نصل نتج 3 نع 2 رمح يم د ملل ًيحا فابن جد وح

 لاتنب 3 هدام ال اعناو لاو 3) هدد ان 2 د يبل ام لع ,يكطا هل التت نوت ضن امعل كوبجلا حيجلاب هي رويل اًضولا مه نل تما دسبلاداد
 سيرد اك ف مما ادد صم دمكم هند مدام ةطروؤم وب .ءء نادم هدلت
 نال الرص مادام ,ريدعؤ رب سارح د ) يع نس اسمح 3 سم ف١ ىقنامح حلم | رايصد ند ين درى لحو لمح تائانجبا هب روت مدع نم نامل نعل
 يرو ةراسلا ىرعد عد نبا لكل ةؤسمل اداه راره 2 مذا ةدلسسلاو يبت فذ مج ب ماد لا هل جميد كلذ ننال شكرن | ويس نن احنا د مجر دارحد مو اللطا ه انغضا اير نسا وماذا نرقم عضولرت نب ودل ينج 21
 احا دود وتلا باحز؟مىلع س اربول أرمل مهكر نعدز ىلا نط ن١ معداص

 امرا بجعو ليسمل 6 +تيدوم ميدل سو دنت مناط نن قمل نأم خور وم وسر جاد رحاد لاخلا ف بجار ىلع هما لير ف نزار سر دارو ايل د هن ظ ينج نذإد
 سحاودب 3 ءعانطراك ٍىنحا هب انثدةر ا انرع هد ريع نم 3! ر وصح ن) لولا انه بطال دويدك ماعطلا لاسم ناممل ايي ر ودك يد هن د م دبعل د نليملا عرس عطنا
 ىلل ىل)١نكرت نكد ظمرلا كرا مليلا متكلم ظنت ناذ ىيحانل) لبس 3 كريت
 لانارم نيرطاق باو دوا ميا د عم ناكر م مميامبلا ىدلتا يح تعم
 4 ندب ايزلش نود مم 26 لس امك لوما عريس ضن نحرف) نزح نكي ىلإ 2 مرماعد م١ تؤ اهلع هدد كنا اوس اثم ابكارو) 1نب اقو) ١نباس مر لرسول
 ةرابو عننح سئلت امراث نزلند عرس هككذ ام اهمال طل واي ببن قب د افرض

 رم
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 00 7 يكد دوام هج حنبعل كلاما مذ نحل نسما ربل املج متس سكوس داب نسسملا لاوها
 ٍ 8 ررصسل لبرج لا :لععملا انهديلإب دارلار سل من اب ةعوم ول سب 3 ملا نا يؤع دوانه

 9017( ودم تاثاابئاردااعهس بروي انا فانا نقد ارو باتو اق ظ اسر ابعت ناكناكاي زرق اه رند زيلعم هذ ب يسح ئد نوار اليم حل مف هل اع _ 4
 امرت اعراتنوت اناكناد نرل ! بوسرد نت ندا يلاخعن مدد ١ ممر ىلا ولا هد يا ات أ ا
 ىكنفدبدل مناف ايس تزن دانالساد نك ماكح رود هرم تئلغلا لامة باد عد مل نب جحد 11 لش
 مهلا ىشحإنلا لعام كنا ن اهاع ايرعم نهر يئكابرسنع لام قالا نم ئثشبلو مكبس 53 رح

 :_ماعوااهودارل اب عرج وَتلّناام ناي َناَعن ةناهدرولو :ببعت لاو هبدول ن كاد ل 5 10 :
 دب ىث ىموأ ىصطزتسول او امو رشا برت ادل ااه 'ستج درلا ناذاهدر د ضحا اره يمس اان 0 7

 لسن ططاح الثع ةروراذ مدرس ان “تبع ميتشاو اه ناصع تنين رد انيس يلعانبس 3 3 ظ

 0 مطول سلال ئطا "زير لع ناب اءوثار ناك نادت نه ١ حسو ظن هيض 0.4 امر ةزيرنم جروا صومه لمس توما رطوسسل كارلا قاخلا دال دز نذايلع 2103-00
 مريع راعم تلك هانعض اكن ىعللا و ْ مل امام يلع نئرثنمط ايتس نسلاثاد ئببنو نانع 5 2 رك
 حا تداول احدا املا لَو ىل اىريدنا حر لالا بد نتا دئزعو يملا 1, جا ١
 تراي اهد اوك م نومدوبن افالم امزييبصت 3 ةيدد انىبجرا اببص يل لان نا يجن د ديت ©

 مرئتيدداعدز رسام ىنؤعل 3 ةللاد) جر ناويبحو حل بحوض عار اووعه 2 تا ْ

 7 لذ 0

 تإ كوس رانعبا هد جرحد ونعني حا نكيع نك اظور 3 اب/ اد ببن اكرلر رادلا نع

 ١ ظ 5 تسرد لعن اهدعاو ىلإ ]نه نش نحل ىاىدشلا ص نحيت هس ص
 ا لفه ارع

 اهرر رد ادع نابحرتجب دل ام 3 اموت وداد مارحالا نيكو مرمر مول بسد

 : ءج ١ ئه سائل إ م.م الل لا د نامت
 نير الانمي د ناو يكدلا ميلاعاملاراونل انين اميدعن مبدل شارع هن“ ْن + ضر نا ورك مكر ناد نئعللا اوه يكل ماما نارخارص واخ را ,رلع ىرجاح١نصو وردا نيبمس رو رورلا نه س ْ

 لذ داع
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 هند يكروا وسلا ف ممتعلا دا مل! وا ةروطو درع قبال قاس ول كوب نرل مشسم أ
 متم دل قام نمغجت كو داناعللا ضؤ ىلا ام !نضكر كيل وأو رجيم يدل ) ولم يك يول اه
 امن كحاجسر ىلا. مح فايس داومرص و وم سبر ا عرطوعابطح لحس د

 بولسملا هتراد لئعتو ا رإىود ننانلاد صول ار ان/واالرل مص طمس ١ ليم
 عدانس يفا هلام انس ن اك نايص تا ىلس هل ك نم ئلنب مو مدطا :.. سمح ناك ىل معن
 لخ د ناو محا يف ىتلسلل آذ تانح لاه مايوئسمب ن اك نادل نياع نلدو)
 جنك ا سس حوا ن اكن رسم ل امو ١ يسع + ىلت اذ ىمعن بط خه عه ند

 : بؤ 3 ادنم# حلئالثم بن قد هن نات ماجر يكب ملل او ماحر مس ن اك نا

 لحلو رسم ن أ هبال او لكلا نيد ننب [ناذ كذا يا بوس بحت مما
 نكرم فاضح ا انشهد ا الذ اع ن اكواد يعد: كر انرمع 3 اك نئمحرلا ٌنعنشل ئم ذل مغ
 ناكولام ملا ذاع عتعد يرغنلا نا و نرسجو مش ال نا يللا بحاص نيرعص
 ىلا نعلا دمام لأ نردو هبه لح ردعلاب نديم د ناعتلا اذ نيمتدريس مانا نا
 مصرس نيبدل عرجيرملا ن١ ةحأ وبعد انتج نجوا نابع حتت ايسر اميه رغد
 ىلا لاحد ىن و لائ ص اره يشكر نإ ,رلعيل د ماحند إ ىعم ين ةددل يعدد ةنطع
 4 مريس منجل ماحر نكي ما ذا اع رلئاخا ميما ماحر تراي ماحنلا اند دبع يق
 وبا جيرتل هي نعد ئالئع ورد ميدل يملا سلاما تحرحا د حربا سدح ىل
 نائدلا نصت هب'دنقرب باطلا نور ناذ بولا بحاص نس لعدد يحرس اه لجبد
 ,نالنائشلا نئز هسنطب ةداز مازن اذ يد اس سا لم لو نحالك بزي بطخلا بحامص باع
 نياسنارجوم مليش انا ل ايد نا ىعبس» ةيمورلا يدل نق د ئباسن كودو لش فس
 ْط ىسد مد اب دس دسم ايوا ن اد هلو ّيحالل ا 05000 نوم نيحالا اف رامتإلا*

 فتيحود امهر اشلعا طز اىرطابضرا منول وعيد دايتعالا موق يام
 ٌةلفد اههدحا يس هزم ”مرمع 3 هد اذ نيه نرصملا فاك يدتج نيس اياعنل هال احأ
 تاملا بحاصو مع ملا نأ زيميلا بحاصو ناد نا جىمسي اعاد نح 31 ةكرح
 ممهمسو >لطا هانعرتا ا ماهل ]ندا نا داحساو ىلر ود نطر رص و نام سقم نك

 رحرمصي حلت مُلؤلل حيصوع وا د جسور د نرسل هخانخ ءليد شد امه نصنشل ادا
 ميدعم لما ند بن تايلر اميتك نامسد اسد ىلام ميته نإلل انّسل ١ يا د هل امل عييتسملا هال
 بلح عيدم نا امكد ل ا نيلع هرو نس مرصؤم منيب اس ىِيَع ناد كذ من قل فق

 املس راندا دحر جيارن ١ تناك ناو نب نش نبل ف سوت لضحأ مب ىعسأو نب نطر

 اهودغهري منصوب. نه يأاميبح امص ئئصب ملار ألي معو ااعرد تين ان نكحلا يف
 هيدع ناب عدولا نك ينيلبلا هد عّرانامو بسم انكُل عيد ما عدرت نبع 'ساقا اوس
 و نا ميرح شرح نر ل اءكامح ثيرحح ند هيلعا نه نادر 2 احب ذا املس دل ن١
 عيب لا ظرح بل انعلا ةداعل اد نمدص حامل وأ كل املاك مبدأ متكح## ةداىل او لبد
 نامرد مهنا حلا يسكمدا لل نسكت ندد ب نحول ايل والبل ةيدادلا وار ان
 املا مرح يمتسسمو ةداجل ايبا نع اندطبب نم نجس | يق ايإسر) ىل اما امجد نصح

 دردسحو عوير يئدذ لا مون 5 عوتكو يمر نيل ابوصعم دئجعا نيددا عاننمو
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/ 

 )ا
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 1 0 , ]م 3 م
 ليال ضل

 هلي مّللرست ا اء نكدن مناك زيبا. الد اماسر اد عينا نحلا يعارملا تلطسؤنا نا اه نم الكف دوكرملا

 . .كلزا انثللسا الذب سحو مم اكن ائع كن من ب انإ سدا مرع نسب ح هد املا نار اببوا
 بدال باسم انفع اه درع عدلا باىسع ار خلان اهئ امو ميد ربع! اه يلكلح فدا
 ,تررس اوعيول مرح ترس اذ بَوْصْوَم جزل السر اول اهو ةااعلل يل جيبسلا
 ا نعال فدرلد نعابحرحا ناو ىلا منك 12 لل ك/رار از سرد ةنمتس
 امو لنآ ىلع اب اس نم ن اج ذا نحن اهنا ون ميحملاو ثراسنك يف ايرؤد ابدع مح
 لسبح اب نائشلا مرد هجر ناف األ اه ايهسيسنز مدن د يشمل ا ام تالين نأو ىسل
 فاللثلا ةينح نا هاظ و, ندامإ دمالعارا اطرح مهنحت مرا ديلا جيرلا هن نبط تائذ
 طانحاو بالا نلْغاو حان امزعب 0 ىقطومتاكن نا لا فالثدل اك رح عيريجلا عب
 لو ايه لولا الكو عيدهؤن محل نمئد لذ باملل "صل يدا اباحوعل دابا م ول
 مصرع ناك هيلا اه لام ظرصرن هز” ءعاو ىنيدلبسل ملدا ل ئميلل مسن اه دن لعلى نبعب
 : ملعب د منع أنت د نو انو الزم جر نن١ بح اصرصحرا ازبطب رىيصد دا
 نمدب ةروعاهد اند طارح د منح ا حارحا نم م نو عدا نطإب ,لاوحب لش ناريلعد
 ناكول 2لل ا ثلثا يؤول وهج و 3 ارح 4 اموت ذهبا دنتك نم كمن انا قسد يا ننرلذ اه اربح اص
 امر اس١ يف ةردنصانس. د اع/داينم دبع هاو عطا اق ايم ندب اع يذلا
 لإ ىلز دار َّن اذاه دوعزماب نرحب ءىاخار ليد وكس ز نعام عرتشمت ناوح ن ياتي ودل نه يدنا

 ؛ سود كني نابل طوق ناك كر ساقا ويس يامن طخ
 لسن عوم/ ) ليف اعمر 'ينةذامدل مسد اينمصن اىاننأ وون دا م بعل عوفر عم
 "يعل اه داس لامع مهدود ,ندك ا ةرهرب وامه ىكذ نه ضلع ن) ًاماحطدا بط
 ب! البر زج نم ناكل اني دوب نم ئدد ايل ام نمت نيرصلا محر ابح ب دانون
 اًدراممو 59 31 ناد لد ظ001 "يلزم اذ الفم ىل رم دأه نسب
 0012003 لمحو د نيديد نبع مابا د ماع هل اذ انوع ناريحالع ارإّمد سامل
 كس ارا ةداعلان ذ ارانب ودل بل نفعت يامل و هطمر اف ىو و١ ملسار) نا

 روع لو اسد امذع ماعلا اطرح ةداعلا نول عمد ينفيدالو ارم لذ دج مارب 3 اد .

 مود >3 اوانوهرد ان نط املثد تود ثيحطعَيو اهو رعتتل محتل امره املا د ريع نم لرش

 ندر ىاثلاو ةنرهنلا هيريتد طاف ةداع نعام ئحْيح لام مل د لس و انبعإ اك
 ٍتااصولاك وص رع لاما سان ولاه رء "نشد اهم عسا / سايل اكرامبلا نو > لسمللا) 7
 ل ند : مانو لحم اثره ةدالرد سان داعلا هب ترج امعؤنبلبلا نيسسد لمح

 يح هم لود ب اجاق اهل دلل نام نعجب لست اوبدلذ ميلا دوعب و باند ن

 ةرعس ١ ب اب ]تح هيماادد نمواو دحادب أ قار
 يلع وضحت ىبس نه روع نسما تاما هل اصاانرح د قنعنلا و 0

 يكتب داحاد ةئّزك تاي ويرد لص لاو ناد شسعو عيبسا ي دونا قف نعاق

 محك بسور مشع هدد اودص ددلا لوسر ليبع قد املا ن ابك غو أس
 00 هيدعوذقإو ىوتارخا ئذلا نول اعيشم محل 2
 ب نيلسفا اه سعد قاعد ١ انرانكلا يدا للعرب تلا وأثنبالا و

 لاترل١



 حباري لاعابا م هببرازكل اريهأ لابني ا يبا ليعيس و نرد يف هع ميسيدعت كايلثلا ٠
 امرشا ملؤزبد الطالع هبرم ١ عسانا ١ نعل ملساتلا ؤلسلا يب م مرخ نسل اييع ف
 ب ركضت ارض يد لشد و نيا خب ره دود اك نيك ثلا ايلتاف وال انشد ان ائبَح
 أى. ن-_عيبدل ىداعلا دور لا نا درع اشلا يؤمسيب 3 ملؤس نسسمحلا الكرع هوئيدع اًنلا د يره ايلا سب للص اذ فاد هذ 3 و شاعملا لطغنل ل اد رزك نملا ليست اياع ىكذ نعال '
 يملا بانع عب 'نيدا در ال ! يلاقد مل وهل ندع نمرع لستر زان امو نوحام نيب للص اننالد
 ريس و ,يدع هدد اصر بعمل نرعولا لد نان درواس ارحاوبا6 هن لا فن م نعاتلاو
 نواح نييبرخار ًمكلدُت دج اما د نيلسملا زله رن عر ان يسح د اه21 نيم
 د الفاشل اييرصص اً دبع ارح نب يس معح د لرب ميزك يان د ىن حكايه دحا
 مهد رايك يلا فرحا لاو ىيددوعمل) نيويسيد لصحو هب“ اك قعر سبح
 ييرعولا اني ارم 3 روبات طك ا 21 مك اك
 ريصررا د مطرس نبيائرا مانو !لخرب نان اماو نمىلسللا جدلا دع اىتسلاب سر رسما

 مرههر امطأو ممكنلصل :دانيحا تكل ه ف ناكرثد اك تكس ل ند 0
 سسك ىلا مح اح عزب ماه للشات شو دار ناز جيسل5 يف ره ملدا واسد يمرتطلا نعال

 'ردبح حا 3 ١و ىمالاسا اجرك موئكو) نفض ن وكيل نأ ةرمل اك هس و سحح وال اون كرم
 ٌثرادربس/ ذاربل | بئتد ينك مهرببع نم فاىللا نكي مام اياب نه لإ انئب نا سلا برب 3
 ملوصحر قرب روس موصى لل ٠م مند محد ةيباشلا نصوم ناب نول ىلع بايد عامرسسا اه مى
 ملم نش لضا نم ١ ننوكي طرلو هب امك ميش نملعت | هاذ ملعانل انا ال اد طن عع نمر
 صحم املأ ئعد لدها سس ناكنا ونزع جرخلا طمس ئباعد تانادن بست
 لم ال اذ اخ نب از ١لصرتب عانل ١ دلما يملا صوب مي اهلامعد مرلع انبدكد
 منا 3 يمت ارهو لكلا بط انكي ند ) طويرسل ١ مدا و لص درلا ىف ئسكملا مدا ناو نين ردلا نع

 ضضوْنت ناللس ناكاطووب ىف ايه د داوم ناو ماكوصْد سهارا نون مك تا ذ١
 انسه يح) لح انيس دول سب مناعي ىب) نع ”مل حام اعرم نامب نحو ميك اموبه ةيدانكلا ١
 معطانلا نيماسااوررياعلا طا م ائأب م امعلا د اوكنا ص دئتيمد فاتن
 رتتاوسااوامرم هيلع ليحكم و تانمصلا ني مل يامر عداصلا تاساواع سيلا (ق
 ., كيس الحد هيل ضرلاو لبر دينعلا بوم ند: هدا سر انو لسسرلا) نرسكُو
 .كطعر نيعرتسملا ت ابر ع نع تاد اننع 21 اوممقارو تاميجملاجترزمل نيد اق
 هب لاوع مرسملا م لول عر اعرعا نع فاننا لا كل ذد اد لمح الد نس يللا
 أمل مالس 3! ررمعوف نرلعا ىراكام يبعسانلا ئدول مادال | لاذ عنيد ت ابجالاو
 مكمل امن لا لايممس 3و «عربد ١تاداد نود ند اها وهي لع انشا سحرا
 ممل دابر انش ل ) ناضع مس يبملا مب لكك د نحل نطيل هب يدب امد ارعا نه نبأ الى
 2حدد نط دا من١ حلا ىلا نعلا ل اث هي ايل ١ نعد ند ند 'رررسل | لحو لىرعملا
 ررموا لال عانس 31 دو ,نعدس ر ايرعابد مرسم دز قرد ورزق هد دال 5
 امدساملم قْن س مل نس ىلع يدر + ارخر ارص ل !نند نم نصدر الع انو بحد دأ
 بالالعاب انك بي الاه عوءايدد سيعيد ىبك نه بلتلا نع ارمي ودا سل نأ
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 ظ يلعب نديم عدوملاو ثيرمم دري رئمتك ع رتتملمولصي مالا و
 ! الا نم كد ذ ىردلع سس امو العم اربع نوم نانا 5 اًصوللودص يح
 5 ةاياعل ف لع هاياسولا در اىدل اوثيداولاوق بلا يطصلا باس يلعو تول! لو اد
 ٠ ممل زمنا مدع دن امم ون ديل مج احلا لسا مه هلك كلب ةطالح لا بيف انقرلا باب

 زن انسه نا ٌنيلا نان 0 نذرعع ال ا ىلا هنارعللا 2 مب انما
 مط ى دولا لسمك نحنا قلل اد نيس نا لد نو للا !عض رس ىلع مط قس ناو نعم ٠
 نوح ايدج نب ارحم ا نب درع وذ | نسانر و زل! قمد بسكن اد دب عطلمل ايل بسس اند
 ىلا نودند ويط عداه تالا نب يكمل مب الما انفرد ١ اكداحأ | "رع ريع امهض رت
 لزب وتد حام سمع سحاد لع او ناد 8 ملقا ىف ويلي 3 وننلا ند د يمل اطر للسما عازل اد
 ا ىررملا ةتاسين لع صيصاخد رمل دس قيبرتملكى ب نب نيد كرك اميه درؤب ند
 وا 3 من تس امه دار المش ىف د دعت سيق هيلا حران اه اما ث احوخلا ميدل
 نيو عربدلا ف ةيانكل) ضد هحتوبب اغا ذ ئيع صنف ان دانل ارعو سايح اهح ارح لري ض
 ا ىو مودل هب طز سبالاد اع انس اواو + يلد رع نكدرح ندع
 |! ميلا: بساط اجد اكاد نامه نس املا ل نلاعملا د امزجمللا هر عودبرص و ضل ١ | نح حيوي مريلا سامل يعرب ١ نار د كلم ناي قلنا زع نم حعيس !نرظملا احيا: نا حالصل 6 نعل لزح حج ديل ىاعانل د قبو نينخولإدجد يف هارما د بحل د
 لوجو عدا علما مولع نم ىماش ىفشاىس و عنطع نا عادسلاو ,لّند نأ ٍليصام و
 ' نم كتلا لؤن امي داربدد عشا مولع اس لذد من اًءسااه مص ١ ماحل هاا نطعنح م الذ ينال امو هيرب امفرسسما منم تاكل نوكتذل وف انا مرد ل1 يب فشما ماعلا واما ىدصا مل
 6 عاب دزحا ارم ماع دا دان دارب ند داع يكد ويصر لا باب ن

 نر رمو اياك هد نرعاب' علا نإ ىداَش ١ داببعح اًمس نم "تيحاتلطم' ليسا ترمب هي ورإلا هج هان عد لا جدلا يرحل :سسسل اب, نعانا انيس عاد هرلاك م مارحأ»١ جاو ودم يشل ميجلا يل كيرملا نع ىكملاو بحاول ا لدعم اب اسس انسائ رو نات ند است تبببرف ىلإ نب انك نعنع لكلا نا هد
 ريب زل اجور عم قعد ايد الا ب د حاتم ادق مع ضامن هدوكد عيبا درو كارد
 اقم ردا ءيداع موجب من !بجاع عيدي كرف اكد ١ ,ارام عجور اعيبع عيدي د مي يعرابتغإا هالع اننا )بسلا دون مرح رعي ةدال هثحاباركسلا يسع! ناد
 1 ”م يع نك دز نعا لع اندماج تورت ند تنخر اهلا ماعل كو جدعان د اسعا
 جل 2 ا هرطغداهرال |لدعدلذ 0 «,نلاقس نمحاب) يري اهر كذا نمادا جت رح نهج هايؤتك نيالا د نيليخولا زايد مب اكس ران احمل

 ومرلا وجر يدق كذ د عري؟دطرص ارح زارطحد 0 ا يتم
 0 بشارع جف نع نهدي و عمل هن لان

 َّ نبامسلا



3 

 سلخ اول نكذ وام,مردلا مهند ن) ذا دبعلا ةالصن سولو يحال لاس اعلا
 ماك حن سبل 5 او نحل ارخاكرسمل هدي انك صر هذ اعل !هلعوب عل انتل كلذ راجل
 "مراح اك ةرضاط ةند نسوا و نرصرعد عضو رنطواع بلع ناملعد نؤمبل اروبا
 راهب! ولد الو اوانز وم نيرا ند ن اذن ١ سببجلا ءيلع بحول هلو اح
 رح نسي ول رمهد لاما رمد ؤدو يصرع نكته ند نيد السدي م ناطر خيب اىنع
 لّتٍزاَد ولاهو ترص ع و هس شل ىلع نم اي نا ت درمان رم ل !بوجح طشوز انج وبلا
 0 فات ناب مم عياع د صاظرح اك ئنكرعر لدرمسس مالك ليس اك

 لئتعررماملا نا نظا راك 3 ]م وزل ١و اوس د شسارهام لال تعش, لو ادارع نينا د
 نحيل [عامهرحا غب 1و ةرمعو ع راي ئىناب ةرس لك :برعكلاامحاود دا
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 ع دا يلع نشاعلا) هامش ١ ينل ؛ امه انغد د نكن ذ بع امه اهتمو سلا م ابد ند ئمل
 عكا ( (

 3 (م بلع و المع ترسب اه لميلر اذ سكبعا زامرخا نا مح وكب حاجتعلا نام

  نطع ساما دب متيامو دو د ادفرتع رع رصلاو ولو “أع انك نيت ناك
 اسب مايبي |يلعا ىليسح ميوكلايب سائل سل حانع لد ناب > نع جرتجال ونال تادارب
 هلثعيص تعركن او بوريه م الس بوح د ايلات نمو ارثعا اكرر ىلع ىل انعول نكد
 كوعص ىب نب نيل وأ مكب اراعدرلا برارب د اريد درل يتعد ب اق نك زاد وسر عمون د
 فة اع اًميولع لصنع وبرد مربع زب سم نم مارسلا نيدبعد ىرلع د

 ١ وكن راسا ىو فاطم او لاحلا "سس ننب لذ ذو هن 0
 م 1

 5 يدع ,مالسوا يي م / ا :

 37 لسنا ميدعكد هيلأوللا# بحتو لسلا عردلع نص ارنا عب يركد

 هد نام للازع و انثي ل هد نيصم نارمععد اذ ز ميه ئداثلا يقابيرم د١
 0 72 لسه واه خللا در يديد لل ندمد 0 مب
 أعو هاؤك بارجادل د )مال سس ئمد حصرا للي مو اميره دا ئمد ,عامج
 وأو ىبعوه د سار ىلع بار يسدد يف اهيد قلطا نالْنك و رمه رصد مالا
 0 لب احلا ناجرلا عدلا انسلل برزب و اندر اود بن روئرتو ساه لبنت وزود مركب + سكح افق كاثلا لاحول لع ويبحتد برك يع عص د دعاق و

 ”:ةيسبرحل اى عر لو ناد ناحنن وقل ادي سنول وامل راكد جاجج نملك داه بس دندن دناه يالله ىعدا ثرشد مريحيع 3 زم ندي ) نيحاببلع ,١٠ ارز مك لسور رماد انبزض ناقد درا ل كسا قم اشسن اند
١ 

00 

 | ىلا

 دب وييصعم



2 
 ىدا
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 نكاد السل ابغا 0 مرك د هس .ناكنا هبل ولد «والتسما بجد ؛ كيزاعوإد ىج 3 ١ رع ىهندا مكس ناذ مما سنراذ كسا ول يزكتاساا اههد نابنأذ سبوهد ارب مرتكد 0 ىرّوشاربع ف فاشلا ولحد زب امض ١ هي 8 دنارتسو ل مالس در بكالد درلا بحد و بط اذ امي كبح : 7 : ا
 مج الاوا لدا مو1نزباوذ نت نمنح نإ د ةراظرا د ومش راون اذ سسععملا أن نساك هدر نم نسفداو ا ارد ناك اىرمريظعا درلا كرس او زد جلا دش اجعالا نإبدرلا قدافد قادر - ١١و برد مايلفد ذ مال إد ريع ىبر نخ : مرد اب سسانلا ىلوانا نسر ايطراوول ادا رع مجد أ نب ا هد ارح دوتشاعل ا :ئسد نكاللا ريد اك موماجل هي انكد رح !ىدد امبع عتيل ندسب داع بر تا نيحاسعلا مدلا دامعواح واميناع م ملئ ب نب لب انامل اح اويثحوا ومال يك و در! نخيل هلا نع م اذ ىاود

 دو

 اوسلو ان ناك هرلاخم مالاسلا هذ عرس بيب اعل يم سس لسن ادا 3 1 اراد وب ارح_ىد هد اسوا كوس ل ون) هب دنع دالدحدا اوسع يلد د نو ريعل هد نيو ل نى
 عسل ىلا نانا ,رعشسلاا ,نلعيبعب نار الي ننمع تركو ناك ن تيل اسس
 طراخرا 3 رجحاح ى صام رك اع ا خلاسرلا د ”!اه رطل امزح كوبل ىلع بيو ةرو#بل نإ كامل نيد نا ء اكن لو يلع مس مل اق  ,نزءيصب
 ذاب هداغرشس ل مامح نياك ,لنعتش متل ملف فلك اذو اند عامجدأ

 نيبو بكت ,.رمو هدسستت ان اهيناك شبح نكن برد ىلد قساذ ىلع 2
 نادر رجاسو لستم راع لو مر سعم ىف نحت لنيل 3 ) عرابسوونرم فب م مطاع 27

 لدورددع بدك هن اذ ةبطخ ا دا ميلع بج .ساوج ذو ماحب روم عدوا ف يذاع نري هروح طسسو تصحو نا د نو نهر
 راع مالسلا نست كال ب نبف حم ايلاك موذكدنج احلا ىم أت موك
 اعتوكر يلهم م امد نك درلا مه نب همململا هز 'دلا ميم د نمو 1
 قبض اغا نح وة معد هذز ىدع وس رزل ادن ناو يداتلا) جيم ديبد نش بند عب هتعارمر جرت كل او مر اس١ ن د'ىم و ندد اقرا

 طاع يصمد ا دى ماا وج لاسم 0 ينهبلذ ف نخيسيل كر يترادعن) ةردر بود دارا نسم 1! درعبر نر 7
 ع ير كد لحردا يا ١ شاص امنت ١ ا مس يكول وهب سد ادولإ اه نسيت
 ما ا 00 دل هر يرش ا

 ا ذلا مالك اداب 3م ماركذا ىلا رح 0
 2 ريل م يلا 0



 م

 ا ع ذي نقل 2 ل 1

 00١" لولا نم امرتك نحاا نهد معا ريد ابدطر١ سل جير ارئطسا و ميمو بحااذاام لع
 00 خالدة >وحلل ان ارعتسراصرللا امل وردكم دوج ,رحانئادا ئفمرسلا ميبلاراشما ائئ رد لتمر

 7 ٠ لاي مرعد ود اعندرعسيزم مد اقل برربو ةزلومو رج يصرح هي يندب ساب ذو هيد
 يطاعروشل نسو يد 2 لباحالاب رز ين نب ينس واهوعو وسو ريب مح مالرسح دردا
 يصل و معد يذلا مب لله نحاولولو مالسنا نو مهكار دنس ائءأو كبروا رندا كيجوب دمحا ذ١

 ل 2 لموخأ لبد ردو بت كر انو أ ردد انكم ا نكتب مننا لعبد ا مرجرم هدام حر ل اخ لاش نافل لذ مّودو كس رادو اريد ”١١ ليحا
 وع ةرئولل اد سرمصل ١ جحد صو صولا لما نوجا واود مسن نه در ميطل مرمك لد وسملو منن نجح نا
 ا 1 0 ل هد سيماو نب نص ن
 0 ةداوعسمث دن وي نيوَسلا دركدو ىو مارال لد نب احا نعم حجو رهو ضولصلا دن ذال
 19| 2 ج2 ثوكذملا ةداب يلا نول امرك ند مدرتريلطعا نا اع نكذ د ميععا نسرؤسل ذبح احتار نشل اداج دهب
 | تس انلطم اه ركب نيكشلا نس ىو عنان مون نبا وبحو لاو وع دم كنا ونظم افرعابج اند
 ٠ ةنزواة بك هولا ميويم وجد نش دب جاو نكماام طلوع حو مربح ىلع ين جيت ةرسط اهلل

 يربط ءارسأ دايوبلكت مدحا تويجعد يدرس اع د اهيجدل السا در نال دك
 ناب لاشلاو ا بوكرلا عرج انهردوتن ومو يذل ايهم نعل اياعمل يبدع اني الر علام لا ردامجج

 لعبرعولل انصدم نوعا يدا رات نري اهتمعلا جيب + نو ةداع نعد مس مل لسع
 '  نج جرو 33 حالسلا اننا مون كك 3 سود نرورصر دا 2 ندع ذ امو نع هل سس وخدم د

 | دب مياص اهقتشولد لسمو مل انام يئزلا عرس بسس جنحد بكل العوم ناد نحراقول د
 جارمولا قذذد امزح يم عن هل لد وسسد حس ن3 ١سصردان ع ان نانوم اك مر انشا نع ئملا 1١ قوام حياصف مكارعسر ارزعلا يب يب د لازال! نداط ارنسد ند اهبل مط شعم 4 !ةرحأ د

 7 جرد انباكح د انههيعوا هرركو 0 لا و حد ع يفلت :.  مرعيجر داد مدس ذا صحن حقف مم ىانب وعد مادر# نإعابن اع, ركت ىنلا نميعلل شاد جامد
 7 2يررل مسحت هب نجلا لابن مذ «يجدد دارك نيخل رجس ناسشاننلا وعر يم عما ناد 22

 #1 ا رماه ىنملا نيطر 3 راعيقد دا حلب رطل فسصعرلل ناك نا بوكرم | نك وام اياواب ا د ورم أ بسلا "7 ةيئرلو مالت اند بصح! مد اعد صاغ ةزح لا تاع ةبسا اد يلع بمن ان 1
 ش: نصلا نحول د عد 0 ف هال اونا هم نإ يع ندد لا رب اشرب نأ د
 ل 07 قبلت مام ارصرا ثرى دا امص نكد هر اوك ىءرلا نكع و حالسلا نسب

 توجو عيمر ارع لك داح ٍ مرن وعر اعرج ون ىد ناب منا ملم ناوذع دال عجع

 ناوامولا دوجد نكت © ترجو نماادوداكر اوك نيقنرط ثوح ل ند وجو يا
 3 2 دبي ب سس ع و مورصل نه اذ ئحإرك (رمواغ ادعس مدة رعر هداني © ميمو انام

 يرد 6 ةملردناخل ىردلاد دانكداباعر نب ذب انسذ ىررل يعن الع د ايفل بجد
 سينما لامك نع ناك هلا ةينوع دانلادوو حتسذ بوه نبوبع م ويس ؤم نسانصدا ني د
 انهو ضدنا طينع مجود دريل نح باع سقد نأ ةوبجاد مثريئعو د اييح ومس نيرملاد وج دواطب امد
 ىلدراو زن الاغا نمره هاطر نقو اع ن نأتي | وعول يمص و ارث للع حتسلا ق هد طرض ام
 مس احرا نمسا طسببو "نيج لس ند امهشلل صرخين 3 ئإ انو نل أ و يدر واملا لافي مرح طاوس اب هانترل

 ضافو بدع تب اذ نيد مرن العد سف وحاق, لنحو سد ا|حناه نه ءرمصنبإ نهب نسا نابل 3 ني ردا اطرح .
 انا تيار جت 3 ليلا 2 د اف ماريد 4 نار مسد نيالا فون 53 سا هنامجرستلك

 10! ١ ةنمايصرحلا بوكر و دالك اوحت ليس مي لينع و هدووح برع مب هبل ايمن هس جدزحلا هل 1١ ريودندلا «وكاسملا ممل الم ذا لجو هد نصر ١ يزدملل ليعاط مل ىصو طسبل مل يلج بنش نا د
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 جب وب ١ نواب لا زيس مدع جنولوو اهجيدادوتذ نععشد رحوتع مرو ييطلائحلا ٠
 ١ 1 ٠ نك ئمع لش امضدىب ن دل 00 اناك لو برد 31 دوو جدول و ضن اريحا نب اس نم ابلعناز# ١

 ١ اناكناو ءنبدل ميرو ىىنرع مهاب 3 ضصاكلا .نا) نياسسا يس حلاعا و ثري لس سه ام اك

 مدونأ3 عرسال ندلا حانيعراضبا يس ناني ساسوبلامزندو نيلئانملاو نع
 منول 3 نول عدول لسوطر اندطم سعف ناو نوجا حم سس نال اضبا ندع مركو
 اسس مو ناكناو يبيع بحار لكرل سو نجع ضم مل عن رعس 2# نبي

 نضو يآ مرد وها "ردفان حج دز>ل بدم ال سناكأ زج جد نح ند هل سيتا د نكي
 رس لدم للا دا عرس عع نم ما امك ؛نكر ن هللا لا بوجول اد وتبط اذ مدحل هدارا وز ةاداع
 جيزحاولا برجو طرا نْنِخَلا و عرطاحل وا انما روسلا ناكنا بحال ىف لص للا نذل حاشا
 دوا عداد ل اد هاصد نه مرزس ددك م5 نبيلبح مربع صفلا طور زوي اهخت ييلمحو و د
 خادم روا ةدايز عون غراخل نمد ايس يؤتي اق انساد اًمسراوا عازم ةدإنز وتب نب
 ىراقو طمااتادالل نيوحلاص نو دروس منيب ناك منبع حد ما هرحو جرحا ل و قارس و
 نمت دوس انب ال سيدرك او ررئادام عولج لد قم انا ولت يحد عطل حابب
 ناو | نيس نوكيا نجر اذكنح نسل رح درو طز و ثبعل ا5 ردج 2 عرس ّيوإ الذ
 ملصا مد ازكو م نلولو وسن لع نب سام رج حد ن وكب نال دلي ج2 سا نوكب
 لمزإول عزم ا انا مَع لآ ,ءثءنحاو شاع اه ند سن عضو ند بني منان دال جءاشحا

 مودوارط ىداولازز )توكيد س اك بثبإ ماو ع صن ةابدل موس مرح ا يت وم ءلصا
 هايف ليلا ناب ننصد بعد وبول ناوب موه 2 نحرمانيرد اك هيدر مسملا مل لح
 ف لليل ىررسلا هب در جيب ل نحاو موس خودا عن وكم نب هانصرل نطل نم
 راو, ا( خم انإ د١ ند ابل ارح لاا نئو امتى سد حر اهل - م دازص وا

 دا دب ناقش مام خي 3 نادلؤ مارد اب 'نلولطاد ام عزب ما د٠ وداد وكن طلا ف نعل هرب د
 د ١ ولك و دل را” السلا رع نيب بك رفا تنسلا نو خسالارغلأ وان 0

 تكاله ضع در انانض د داب اولع ردد مما لد اس و مر انكر ارامل نو ةرطاحي
 نمو ازالرا اوعحر مجدزحرعدمت و انا رجنرعلا 2نيسواو ون) ندا نام داما اذ

 ندع جرب ني ادسللا بلشرسك فر اذؤح لسحب مدرع انا ويدع بح د منها جرصو لسا يأ لوك
 ندد بري لد دبع ايا 21 مرجالاو بعمل سدا نإ ندري ئم جيو اك ع ىنجرلا]
 ةرداسملا ,نلماو مردوم ىلع وح ع نجارل نشك حان ادوب ازنياك جاي اطاد طن أل
 نساإو نرد ىرذع تلح راد هر ناريه ىو شيدلا جد عج نب نا يلادب مما الاوا نم امل

 ماو سعي مانام ل ينام قناذو ,رعارع هدد جيصر امو بع عرارتعسا عي
 ضان ولا مرحوىلخو شن ذارط م ل اننثلا| بق عوس وا ن اصل اوثملا نإ د١ رتبي فضيل اد

 صرب اولد ف ادري رد) صرب بنولتلاد اسكن 3 د تانثل ابرمالا هويت
 لناصر لا يتابرمككر نمل اًدلا و بتك لب ملك دل ف اًملاد مويكد نصل ا نحا نص صو

 نمثل محو او) لا نما انهص او هىحوا ريح مرأاو ىالئلاو مربامملا» ا
 الخد نافوْر احد هل امحولد سييكاسسما نارعممطزح ةىا نون ىد دائكلاداح ا

 | ” يو اسم نود نسب دميسراسدا ئل رطب ١ جئرلا ايامها مؤليت اى ارم ناك سنرد
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 0١ قاطنا وعمانابل نمل بح ان ىكما ناك لبس ند: فد ناطايس ا نم يا نكمل ا يط
 ١  مسيادنعىطارزبلاءاعر سس نو طوس ام ظر ارح اب ممر امم ىنصح نالت د٠ ١ ملوةر ساونا ريالا | نط لش ل طلعت رم نع ند ١ دل غوم ارم ةاوهاد يبعد | 2 ا

 ةوكملاب وس نع مت داء لشد نم ناخب م6رط بص 0كم مادام يل ١و هولتلا يؤقمل دل
 ويذازوح او نداول مالسلس كازو ذ!مبلع هامح د نمع ناك نادم ح١ نا م اهفعن) مح
 ا خام حس اذ عائد د ناك نأ جدلا ةارحا مارد داما ناو حد ىبب ن١ لش نلسلا و
 بح احلا نمد ردح اي دوم لا ند ل ينامهننح د نلدنسلا فوج عاب 3. دا امر لذ ىلا يفحا ناو انيكسا امك
 رمل ارغايلع جدا. ليح اك دامجلا لها سئل ماءاورك بلا تسع ا ث اسم نو دوج سد
 مل نكلار نيب مل نم م ةمهطا د اننا د بعاعد د مايدخل نمد ايه ايِكب لنآ مي اىكنار لب مدا نجلا لد نه رص اوملا د نر يللا انداط را حاب ىثس واح تلاسسو بج د بح ممم يي اروع تركدلا ند اسملاراعمحزمو موهحإف هد ةمش رع اسس ميت ناكناو
 1 وهرلإو موج نهد دلرلا لها يأ | صك ااه ماع ىلا راسم ىف ناك يع ىضاوخا بع 7 3 ضد هيارك ملت ةزداط جد زح مدع جرحا ط نيس 2وكب لب ملك جد نح مدن هدع
 7 طار عام بودل انابو ةماوبع شارما بحوب لد ىلا بجوز مبحولا ١ نه لبس يد 0 < اح ىبع نه جرخادب اع ,ندو مم ل !مييجولاع باجي لالا يدوب وابد دو كامب
 رجمولا ض وهلا بوجد يم 3 اذ اهسساروساولر ١ يوك م مران يحل ىص د يف
 "0 مح نا نلط اذا نك ىبع د بسن ال | نح ندط انه كد ل فزد لام هترثا جف هص نع نيهل ار سع بداب ملغ عا مسا زموح ا قوا لبانرادماوحرأ مجو ل! دو يب يعول و هامكت ب نا حرص ليو مهحك هانعزت اا انوار ندا الب ضوعرلو ئبع بوجد
 11| 2 1ك عرجوادل طنش ماناوديدلع مجومم ميار ل ندا ايس لاياع مجد وذ عوجر فاد
 ١ 2 يم نرعاىساص دىلد يلا راكد ال أك عم «١لب اهو ن اًمتلا ب!ادىحا م ىلع

 نلاتلازاعللا ف صدر نع ميكن ابهبنب امد دامجلا قت ابد رس تامرجم د باه مكس ف
 ةحاخلاب ىرغاائرس لهو 1 انواماعذ )ندا صعب فائدردلا :لك/بلطي ى داعلاذ) عا

 مها ل ود !ئيدلملا د وبل” ىوج ص يطل _يجا لنا هن دل هج للمس ن نسرل
 هل نذل مانع وا واع سلخو اون علا مام ل ؛نطرع وا دىغملا نا نيس 31توص نا

 مهامالذ نسوي سنس جنم يسحب ماب نك هر رمد و تعدم اعل ئئولبملا لذ نك
 ا رف لب م ٠ م ن َ و شب مام واح وج اوحاو نصلار ئداح و جو حلا ض تحرس اى نوح عيس ربي ان د)
 أ :ماًبانا 2 نزرع لل ةذ ومسح هتطوبع بالع يرجح هبدع لد د ب ىج هى, دصد نب ءلص

 0 ميكلعرموب نا ل اسم اهوكذ و باابلا لواامي اب د وب ىمع ئحد ١5١ دمى صم

 000 ا جد ساونا مى ماعاو هيل ار رعاردا

 ريغ يح ١ لموعد ماا ميسلون مسرحا قع 1 عوتحر ا اس امرشا ١ د ان م رص ىب هرعس لاي مدد ١ ”عااطب عرم اب د تشى ام مجتل ءنشيدلا ماكح لا اخأ درجت هدوك سبلاو مشي ب قلتي ند

 لادن ئيعلا)ةرحوملا مِن د عينعرعسلا ىح ابد نا دهلاو معامل | نك ميل ند
 بسجرا مسار نصح جويا ساد ل الل دازا مدعو د امج اول ف اميل اد

 2 محاط ّ

 هج



 تاّمكت رن | رس للا حبسا ماا يارلد مهبترهام ضعسامو ريم ارعاط

 رضاومل ادع نا طرَسل ذو اريد ميار نسمح ىرجب ناك ميد ابحُيم ىد برح لهاولإو

 عازمزم3 مش ايم داثرازكلا [ضم تتناول تحب نون وكيد يددداقل انالخ
 ا اناننل لاتضدا [هرز جاو دربها حاحا مي 'نذ اخرس 3! ناوح يب طش و يينح
 ١ ممم نائرسلا' لك داردان 3 نسمعملا لاك نو لد انسه و امه طا مسا ١نود يقاتل

 ظ كثوسحت و ب اه نيك م نيام ناكا د١ ددعلا ناب يركب اجا و ميددعل اخ كريت دل يح

 ومو نا د رولا يمس ١ نيت ئيسما# انسنأ او اننيدرعلا اسس ل مبسلاب هِذَف انف
 اتاعرسملاد ىو نورشلا يلع مب د ايد مدعل ميدو اًنم اننكها ميلا نويئملاو اي
 نردد جاد 31نوابانبسو ةدايسلا نواب نبع 2 مرت س دره دانها ند ليصو] امي

 مم نا ردا امسول و لومم داو اين و31 ناد ابود) ئيّمه أوحد لصا و ناد ند ان عضو
 , مبسم بايو نكي مانا دوعيملا| ١ د عاتس اس ارحو راموس ددول واعد ريط نول ميإيسصو

 وئاهر بعل دول سد لمسو نَا نه ةنصارملا عم روب ثا ل ان مف الع هانركذ اه لكل
 اؤالوخ ديس ١ ا ند بداللو سعد بانك اباه وأ لاملا تسل دى ىكوم ان اك ْ

 مل اهزدو لاكا بمب م حاطسملا دره لأ ل ب وبيان وامام! اول ناىيدس
ابدل نعلن ىكبل ل ند نامماعد نكي د د اجالاد م ةناعال بان لامن ظ

 ىعدو نك مل 

 يئس عربغو ماها نهم يكب ذو ماع ب ارب نزح ول بل يا ى 'نع ارم اب راع زم ح نض رمت

 ممر > ابطل زمنا و نيعلا ةراتي طاوسرو نعد داتدو مزعل طرب ا اسبصول هاشم ظ

 ىو نيب عوتو نكي مدل جا جنم ماؤسلا ماعاد ةمال يق دسحاازملا عب 1مل ناشل اق
 ندا خينلا مس اعلازاعملا وهلا نموسل و ل انام ناو ريوسح :مرزط صداح ما للا ىلا

0 

 ترن ول

 تشل لف _ دنا 0 -

 نوي! نزو نير سم زم لح رمد اط ثيحايس ارلمضوم نضع انه اك
 ١ رار شل معلا ةرطارسع يزعمبب يراطلا ناب قب نا !انم'حاممسد 3 !هراجإلا

 0000 شلاق ةردزص دف نيك ىيلانه يراطنازعاشس ال عرئحب نس مزطدو
 0 ديرما د اجلا جايتحال دل معلا 2ن15ىلاكإ ف نلارادسسا ىراسلائم عوميحل تن لما 2

 1 ١ لستر اعل اين موكب و اعططذ اج نص هد ناواول ماهدل0ناىشرلا تحد دايئجا د لكم ١

 ا '؛ ٌ 5
١ : 



 ١ ,مهاوصن لزهر نينا موتيم ببر لص ومنا عدن اًعْوب ميم ن د «بسل قو
 م عامس نا للا بلت دحا مو نمحرل١ نبع هارب ئتستنم يكبابا عزيمه اسو هيلع
 ١ هيلع هاوؤضروي دلوسروا وضم كنب يالا كن رمل بسس عامه ودي ىعب
 ٍلسمْموتعو هب ايشانخد يلا هدد نك اه ارك الن ىلع! رد ١ ماي الايس دا اسس د

 قوبزم لهدم ىينَحو كنب اج نْيحنشاف لخ بارك طري مولد ةاوعاو ن مجعد ىبص

 مم لمجد بلاده صيسغ تعب جب 2عودلطا انك منا وبس مواررجملا عاودت اَنب مام
 نط سرا معن لل ارب مهكد د نسا نادرانشلا سرسور ا ىمنسب م21 نا

 1 وو معنا يوب ينحاو را األ 2

 نيكرسلا اثنا لاَ هلو موهل مزن 3 يار راو مهنا ات نذو مُر دٍعاو ِه
 ملزاووا ملت اف نه نول اني 1 هر 1 ملت متر يع ينال ملتكز نيا لش سر محد

 ْ 3 تيودور ع ام سراح براميل دكا و
 راوكلا دابصخح روك و ره در يطأوما منو مي ايبصو مصواش ىبسل د

 ررانب مهعر مريم عروق 2 احلا ل سراب اهوعو ع حالا د دالبلا ى
 محص ذرعوخر دروع د:زحد يون هذ قل نايس ص وامل يبن اكااواهويعد ٌقيزئيشو
 رميح 2ىثسوبل هاور ئبكحلاب_يهامرو نيالا ها صاح لسو ريدع هاواصون 3 لد
 هب ريض راصد دريود اعرزض اند 1 ركح محم لوك برجا نها نعد محد
 مهمه صد اظدناح لا |دولر١ امرعرزمع ٌنلد ندعنا مىلعسر مؤجل امطفشد

 اع ع ند كن نك صو هدو ,يلعاتر ند نا دوت د اع ممهمب-> لانا ىح
 ل عقلي يلم اعدل ىاسإ ى نمابسسملا حمعم نسور ) ناداه يعلو تحج

 هملا هاا اع دنع يحب كر لادم يعن ن ائيشلا هادر عاتسال
 مهلكيع وي ئحواداتن 3 ةوعرلا منع مدع اني عنمد نع اك ونهب لمح ذم سس نموب ل١
 قول تلد سا نحو « من1 )د جد ارزيسا مكون يدا ناواعح ملّسالا
 ' ياواد لح مرت نأكن اك معد امهدول 2 لد ملت رنولب اما نم نح انشا
 ناممعد اع ملتكد :زنعيف مرممهراصحا يا كن در اجورج ماويس)
 انسلعد اميلا قعود اليل بخ نخ | واع نكماامةايحْنب بكن كل كد نب سما لسماع
 ملا لصيع مناك بلال ظصلاء لك لردع لدد عك عن هلع إس

 نام ئئامهنائعو ىلا لد! 0 نكمااهرجسملل! نيا نهارشع بدأ
 ١ ني قلع داو نع جلسنا قالا احن اف ال١ يبدا رئيعوىد هنا نيهان
 1 ا ا اوسوئس برحركلاواو
 يبوح ْنَك ملا عت داو هل ةرو نص ثعداذا ممر راح
 ندزع ني ميته لا ي 0 ماتربرإب ل اذ ممر ىلا ةردوص عون مد
  مجلاع ير سزع د ايذ وهو ةطارحلا عب هاراوح نم ةكد يلا بام سما نحل
 _وانئيياسع ١ وسرد نا د مهاجر لادم ملا ئذ نب سضول ناطومشسو نك ينل اك

 - يحد هر ةرابص ابوحو مه ايكو ميم رز ىلا ةرو وص ف متاح ئييدد
 كيا ) رة صاخ نبع انعلا ئح ظل مهرج ن 1 قدراد رمل م نيد ةهرح لج دل

 ناد



 ع ىجرلاب رصف َقيَدع ميل المدن لل "وش انس 3! وادع اههعزي تملا انييع كوي
 دوصلا+ دع هل ارط روت نب ةريتكد ا اضع نعت مالكل | ندم وذ امج انكد بكي ال: ١لائرلل

 م_مبتلا يف راما بشل رجب وكن إد ءريصلل ؟طيص هحولأ د انبي طري ف تلاد
 ىرجاك مزيج ارئسلا ب ىلتو سك ئتك لس حول د ثئعل ارب ليلا طيرص نما نحا

 فركام نر أمئسن 3 ر ؤئترلا نبا ناد ملا ىس | ىف اها دس د يعاد دطا يسال عج
 وضم رطاح و ان ”ىاسصح ىناك هد ل ةكراشملابل ّنسلا ٍبالطاو

 ميتددانس نجح ةعامبت كر انياو نرصد مدحل موتر العم نجح
 متابع ذا 3ق هلم رافع ليد زعامدنميدلا مب

 لجرأ نمد كامل ١ انيرن! ىلإ سيد ملول د[ ئملا وا فزكمل ,١ هش عا



 ديس

 ' ناتماايللع بلؤن اح مونلا) ند يس ملال نوكي نا تزف لا يكر نا دان ام طب انعلا ند شام درك "ريل د وصفا دحاولا ند اين اللا ص + ع ند د: تاصو 91 بر اني درع د دل ا عاب اعأ درها قمبت ل ىروعدارش مند رسم رجع ئاعم ىرل نه طلب نا نوكأ |دعاد عمل ابار علا يع لا يذل الهدا نعش ميتنو جرام نع نع هب د نائلاز وعر نعلم حار ئئب امك نطن رباه نضر ١ متع 123 | ةيالل اتنطع ادار اج ئلئمرعد رعلا داز نام رايد رال وكر امن 3 امد او هي اّتب حب لنكاوى يوسرط حم ', رنوكهم من لاتدطخ ,تبيع يق منع اميدككر اسيد اسوس اج
 درولامد نتن اي الا بكاس اهدا بجو م اهد لب كالا بلاعداذ فاضب الار اج نِمح د مرجبشإ ومح زق ند اه نكلا) نددامرمسص/ لكلا ن نحس :ميطتس اع نيا نل ١ نوم رازي مبا
 ”تطلارط ل زك اك يدع اهو نعد ريب نع 6 ةروابملا عاب يانوحد
 هلا ذى من 3ةردابخا نذل اب جب تدونع نهد اما امطن ودام عدد نيم يلع
 كسا نا عع نم :ىلمعملاب نرعاون ىكل نيا ىمادامام | ناواير وثارج د جد تن رعد حالسمد بيج يح سمك امي1 2 اندمنإ 3 اب. مدع نه نيس محام نينا رزلا جدلا بئسارداك ايربلط نان امه ى ىلا بع ذ يدل هذ نكل ايصوصخ
 وو سهران يكل ناد 0ىعنح ٌتراَجد رب احادا نابب) تحرم نازح طرتس
 ؛ عاد نيزسللا مع نسب ولد ىدرب ولعت ىلإ ي دروالا به ذو نباح دامجلا
 ٌقموسلا هاؤر نناطلار خا مد نك يد ناويسملا هارر ] مار موعد الشح ل 0 قل لزانلاريقملا ئدز او عانبالل مهم( لاو ل ابونا هجاخ يع وجتحو مبين ندلئاروكر لر اردد ح3 ارئدد حت انوع يكردل اًوحا نبدا ىيلبلا

 محو د زدرق رح لك اذ ىعام جدربعب م ىلا ُناومخا تالثا مركد ئبعانلا نح يزحنزملا كد كرملا ب رنالاطوصح نع ىإ حر نام حا اوما 50-3 ل 9 : تك لد انإ رمح جيب طن انو لنا روك | فكر هيد عيان مف نص ين ىرع لاذ حيرت بح
 1 يراوح مما ع“ ركذ اميل عياد أ لذ ذنمو
 را ليدرمضرا و ىف رهان ىلع اسابند ياي يىطوا مين ىل دن كئااندر ركبت مءيلع

 ك3 داضر اود نذوب هرومص دروميلا رعوج دانخد ءانماعدا
 ته اطرما# تن انكريط نكد مرن در امكل ١ امن ترخا له ١لاوما درس لا محق مصدر عدو رع لج ناك نا 21 اككح د لنا بريد بزوكد دونك بلكك هز كا عانلاو لكالل مري لد هزه النادر وجال طرد مع ىحرانلخاذاام١ غر سنعملاعزيط
 يلح اكن هد بعلا اركب نع نعزل مهاد ىنخادخال مسيخرس ةاسشن اومراروسا د١ اىظورح موجز اك نا ةرسلارل احمر ناخد مي ايهبصود نا شرحا - رظوععح '2ٌنِلنؤحيد ينانخا سانع و مسمع تالماح نسوا كىدررامل اذ هلخ ممالك
 رزقنا سنا اب معاد اي ىؤتع 2عوزلالا نك مرا نس اببدزعد ضيحشا ركذ امد ) لع مار نسل ي) سب و ابن نه نيب
 لاجاود طا زد د ؟ىمدار نهاد فيلا نيبرييكل) منع ءكبدرخلا ءليجدامار نينا
 اياسمح ييداوا ند لتولد اراد ”نخ نك دّنتداَح صام ىفايد ص نجل ىاقر)

 نيصلاكوانعبا ترن انيذ لثنمْنملا ردا

8 

 حريت 

5 

(0 

07 

0 

 : يووح نجر وج ب دجوت#> نتج عرب هس يوه جساس يت: 7



 ىلا و ىئيبخ ل مماو ماس 1.نيتجر نيئعاضلا ّنح ئفدْنس لتكمل و يرخاياع هوو هلا م ضراهب الد ميناج عك ذاكنابحر واسلام عاري شت جيل سعم اىزتذ ماهل ياروإ
 نييلسم ل ظح ل ١ ابرج لحمد د انرس٠ 11 ئينلكلا يا ىينم اكل ارارحدلا
 ميس زيلكل ميلع 2م و حانت للربع 3 قيدل ١ برصر لمح ئم ييشنل انال هد ابخإب
 ملاح لاجل بحد !يانارشساب مجالس ىداجدو انحالس دوا بخ تركت لاهو | ميمردو ا انم عجول دافم ىف ارحاو ىلد نه اطوك اك ينحر انه ىوس انا سد لساقمالد
 انه دز ووسملا اورد لت سملد داحأل نم ١ نب ١ ميداع !نبتد ذنإد ناطر م جالسا جيبهيم يبوس قيود ةيبددل اناتار ص ءويصم نفذ يربط
 ىف نوعا كو قروب درد نب نخر شيد 8 ىو تواسن للسن د لىؤر بايصلا هارب ىىح ميسح لل اجهل ا يطعئحن افانجبا مياقرىنوكشت يس ضمن, ى رع و ىذ 2 يعد ند ناجم او محصملا ىلا هيكطب نانابح ماو دل ا ف ىهأ

 وجت وردك ثرحد لماك ع ايس النص نمو هاو لد ئرئس ميركل هيضريي ىل
 ل انوا قحاكرعس املس اولو ظاقد رنع اس ماهل هيت ىكتب ن١ لبد الماك
 ل. ملاوما تربه اه د يح لرىداع احول اذ ذاذ ملسو هرذع ,يشايص هل نم اها واقرا م فسوللا] نياك ناواعود مال نر ىلل زا 2نائرم لو هد مامدأ ارانحا نا يكل يودأل هداه انهو نب مد د ارم د ىعع اس ويد ماه 3اارلد ةانض ود نما
 حدو انزكد ام كلما و 'ةهلمحل ا ولضدا ءردع دل ّن لمليب سس 3 1 نت ام ىلع
 املا ل اضخلا ناب يا ابل ١ نق رامخ اىدد'زئنكيستالارجب ميدعر هزل لامن أ
 ئه: ل ن3 2 ننرب دو وسدد ىلعابوعد نماي يسكر نكن نكد ا مين: ل 32 سلب دو وسن ىفعاب عد نم اي ريس عري مذ ناكن ١ يكل اراد قانا مادارا وهارلدلا ناحل جد ئائد قدلا وانا ونحأ ماس ١ننصراننخا نأك نايس

 قطز نلمح م كم دلاسسا د لس !ومرح مرح ايجي ر داك مالس اس
210011100 

 1 ارحب ندالا ناكل واودنس ناو نأ 21ةرلوًايناجم در اص مرام مهدد
 زم, ناك مس 2 مالس ل اي منعت ماس هلآ مط اسس ال1 نع ندا
 جزم ءاح وون د ةانعرنحدر ل دك اوما ملام وسلا ١

 عازر حن ىشن نيد أولا نأل بشار ا د نيا هريس مح يناورعلا نماك قارا عييسأ 2 اقّوسالا نع, نبع مهعاما ةاطال تس د ئذذ نع ايمكجن الذ بص نملاواع
 د | سس ل اوسورب او ند هنا توس٠١نإد انيؤنب يح قا ترمس ١ ناد حاوبلا نه منح للعم كيا اريعحل نيدكنم ل يد خد حاكما نال نابع ىن دنت دل

 ل

 غيل

 لتي فراانبع جد نلاكدع انمسه نعامكذهنأوزل يول رجول لالا نق محاطكد

 ىتعر جلود داح ببرج ناك خا هحاود مرْسَو سال وسب قد انإ ىدعع ى»د .' جورب ناعر از وعر عمو امعشماف عونا يتاثر >قه خي ناي رواد الاودي هين زعلت ةرعلا توتا لوحد ىصاحرسا ناك
 لئااركلا ةىئوصلا :نوسع ١ نك اح رنوع'سحانمعاط نعني قاحرا مهلا
 5 . ا 22 قو ميس يا نياح دود برخارابد يصل )ذل هم اذ ئسا روت ىمم ا ف نوبجل 7



 0 مكمان اناذ الخ نم حلاوعانحد بع نملإواع انعباانواقرأ زوجكالد ئيبرخلا
 ىلع يف

 حرا رعرخد جاوا امس و طرد ارح امهرحلا ن اكوام نيرخح ان /ى كك د مح اكن
 ندر لبسرل اه ن الع قولا ثورخ حاولا سددت احل اًجدز ناكا'ها امبد ماسالا

 تدرك نوح اقوس للا بحس يمان صون 3 اًضيايسن بم نيوقضصر را

 0 !! بسب جيجا يصادق ىلا
 يا ةيلك د نأ ١ ٌكرااؤار ميدل 5 نى ىع 3 نحا ىلا ص” نح لاش ا اا و د جود

 مب بلاط زرت نيد تع او هداو مرد ننا ُْذ 3 مى الإ ل ماد !سل ذل ندر ىد ا دىككا
 اع اند طّرست ىلامسلل ثيدللا ناكنلد يكحح نعل نيا نأ نشد

 قالك وك ةنصراعح نيد وردك نذ ناد! ايس رسم يمس ا د١ ئيعدأو رح نح

 م

 2220312 2 هو يبو

 ا ير ب وو
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 22 هبلا هدرا ماولو جبلا ل صو نم ىبعص ىرما رو هله :نخاب وع يذم ل ش ١0 د ١ ا !

 خا اما دكر هل قمل ةيطنم اصاحاعذا دامب اب ايس اك : خي نعانسُوا عيفس حو 0 ١
 نامل ٌنبحاند البولو رده ١ند وا بمىظارا د نس نر 3( اقبل

 ناحاط د اكل ن١ نطلب امح مطل راكد حف ب اان ب 2 ا
 ثاكناب لاثتلا مائد مان و سنسب عن نش نا مح 2 ولع اننا وسمح نئيلع لكلا
 ظرلك كرل هد اد لذ نك مه ذ له ١ د ضذ كدحأ آهانا ماه ل | ميج راش الس اك الذ ف ىح املا
 ينعون هد ا_قلسممل ظيوتلملا يا هوك ن كما ن ام عزا نه جب ششي يئاّنلاو هج
 لال و نب نيطدام بسمك مدع ناك ناد اريح نكب مثب حو لس لئن ءن سجد ىبطُب

 نب وللا اق رال او ىرارسملا ىف س انلا ْن النجا كونا رهلعا وزي دعن نكي فسد ١
 . ناقئراراسو عا سل يعرج مريع نس مدوكر جد م نم ناانرارع يم 31 لص اهوا
 ردانةرثثا نهد هيلع رعد هد اذ ين دداي رح ةرا ل عيرامل ا مس نا لاح ال هند
 ح ىحرذأ ل نمل واع 3 ١ عد أسد سك مل س نخ ارا هذ يسعد راسه نرحا نا نحنا
 هدم حئيغبت رح ال مم ,انلعل | مسمي نم سعر ن١ 37 نعل 2نربطا د مد ىلا نم مد ىلبتجلا ىرارسلا منسواع عامج 3 د: بسلاو بانثأ اوه اظن نرهرنّتح جلو تف سمكا ن١
 ءائعلل 2لاملا تيس) يدع ن كلت اذ اه وت حم نس ايل د ىلا مدع بلاغل ا ندا لالا رب نبك نم اببدان ىؤشس ن١ السلا بول عدرا مؤذ هنود ابتسم ح١ ند هلو مانع 3 ) نبم مهر ١ نم نيس م هد اد نرشسملا وذ ماعلا نارياع انواع
 مو ) دىح انسان الطارص ارح اكئيصر د) مس مل نه |ىيسب ام 11 ن ذاريئب ماعاد د
 يبن داو درد لل د ىدلل سيلك عسلاب نت حبش هاوع دمع يشنبلا نئعاد
 مريس 3 ماعطلا نيمظلعا صرلا و د عري هن دل بااعلل لئن ننس ملادىتت اًمسل ١
 . هائلا يبعد ىستح سو للملا ال مجاب ل١ حبس ىلع ئئىتل ارانب و ىلا لت يتخاا عيس ولا يقال مسنتلا د امهجل حاسما نه جل اعربال ند وا ىنسب ىيمماعلاب
 ملاذا و السنا دل سئلت مرر لك جاب دل | هيبلام نصامجم تيرفيئال مصل اك

 مالس لارا دالخرب ملاح طْرض مئملا نهد بد منبه اطمو يك افوينملاب مْ ن ايها 0
 حاس ودان سافر ىئملا نم هبذا عترلا بعراتك بلطلا ررع هدا رسم نجس د
 نيرحؤل! لمح اني اح لح اب بوله قب اننا كول اراعن دل مكدم رح نسم 3 روب
 نو نيبنك خد عحشباهو تملا نيااوس حرتسملا نويل لك اون اكونئاعو مناال اد
 موتااراعوا | جَومع لك | د انعن ماعط لكد ىطوعل] مستمر قم درخلو
 امتءاعلملا 'نحل ”رظم رخاراد نو ولد ل ماع ند ١ يصر مب ايمن! لعمل دصاد ٌئ
 رامي لئاد عالسا ىطسم رنا معن س وبل دز بركرم عروش وب امو نمؤرل اب جرحد
 ركل حا 31رنب اهانرمعل ةمدر م خرجا الد مزح ابل علم اب سيت ىتع
 رش سس د١ جيل اهذ مج اح ١ ناف ذ ذ ند اس حاب الئ اود د نيد اذ د
 عرمد اهو اشو لنيل ! بعام ىطععم نكي لو 2 |يلذعت انروكسو مالل) كيم داع
 هموغم ود اهدانبثو رح يلع تولعد ياثل ايو :ريصورل انس زو رب مم لاوحا
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 رج !ءرلُدلا ند جنه دوررع ناتعاب ا يعد الع عم هيون ناار ؛

 عرس نيب مسبب ناكداف نعيم اها رتب ا ملاذ انك مناع مص ارعا ص خمرلا نحس اا
 ذل ايابحلا يفد داند ل ىح دوحد م لاعب هس بيف ناروس ا حدو نم راممعال ميا
 ءلسمل ناعيا ديسير نجح د نكياماب ضرذحا ١ نود هبرقرولا نع ,لمارعاجعشالاو
 دنع نكسه اخ از هر ابع اخل 3 عدلا نعوبعلاو مرذع جل مشد ارعا عمي الذ
 نانا دولا نعو رسم دلع يد املا و بئشمل اند نكن من نوم حا يزئدملا
 1 ,نم ميثم اذ ىلام نحوه م لمن ارازننح | مل نش انص دل ايي لامالئابع
 مارثذاهنا ئبعار 0 م انّدد نب رّيلها اننا
 رابح رولا ركود ئزملار نرش و علم ردو 0
 نااحولا رس لدا يسخن نص نجد كد نزع رعد | اىاةزاوح 7 31د كلملا
 د ا حول ء عدم يان او مرسلك نحن ئ عسب د هرالكا نال [ىدرالا
 منال عمدا و نك نو عرش الا 2سسمنخلا رصرم يب ملح عن و ييعاخل) ىاممدهخ

 ىاللاو كراك ن اكد لمجد ب خب نتخا د ا رتلا ٍيّروعَل | ىو ند
 00 امج سميا نسم ناب عد زيجرخلاو نيبعائل اك ايد نوع
 رتل ىو لمعلا ف ان تاس ال بل امش نمو ضارعل امه مسصنيال
 هيلا لحالح ون دخلا رها و افابلا نيب مش زل لرب سبعن ىعزم سنع
 روب رسل اَدَر مل ىبموتك ضناطتره انا ضارعدل | ع عجدول وح دوجن 1 هنا

 0 ضرعاول اكران عر هدوم :مييقلل م ّربحلا ةدؤس ونه ع3 البز اوي نعد ال
 ا ابد سرعبت اهنح 3 دوعلا مل 0

 م 8 مح عرجيلا نجاد را 0 2
 م 0

 20 د ى ٍقيسصو ١ 0 لزم ؤزنح 0

 اىلإ مىبعلا فوعىح للملا ل لثر الرس الإبر انّحل اكذم
 2 ليس 0 12 مبسم يا

 را 0 ا و نو عبع
 ا 0 0 0 0ك

 ا

 0-ما يب بيبي



 فارع ينل كامي هداراد سارحوا ليصل عفشت بالكدا
 * نكن انااد رع نويبع عدن ناب أو ئعواع مرد رع خ ناررطع ١هرماعر اند
 ٠ موانتازك الذ ,ربد د اهاها عائئدل قطف مئيد عصا ادرع انش مم نابالا و

 يري سرع اباماتر شلعا نه نصرا سا لهما درعازهميضزم ناد يلا ل د ىت د
 0 ىلا ايزب و :ئتاط
 جاسن اد انه حن ىسسص امد نبع انعلا رد ميط نحن م رك ىدولا [بند د١ “رولا نشر
 نم ناداوسم اذا مرعجل يلأ يشيل نانع١نم تارعلا دا وس نأ جويل ا درش هب

 ارو طعس نارتو 00 ارعلا ةحاس معلا يسرد نيب كدر سس نرحل ١
 شرم نال عرشعر سك اد نفعل داوس روحو فكرنا ند نيج قمسر مي اهداوسلا و نيب اه
 لاب عاجولخ 2 1 ىّزن مرشحا 4-72 د معر مدل د اوس وكس

 ١ رسمت ىف هل وا يسب ( وع هع مسذايصر رع من ىف حام اسس 2! نارعلا داْوْب دوالا
 محم ر لن اه ميرب ميدو موسم ل ئلسح ”ناك ىك دروب نعل دج ل ا

 م دم نوعازلا يا مذ هون بنس هنع هدهئدر معز رس 0 ْ
2 

 ايل
 ' ماج 110 و سا ا ا حم ا 9. ريس دا ونكا لس يوم ام فك دد ردلهذ 1 50 لمت نادل "يل اآأيإ

 حاسم" ددحد نع انت ان نب لا م,عرمصلاو 0
 يا ا نعابلاد 0 75 اكسو ىلا ا

 0 1 ع لو 00 “غض
 و هرلذ دا نيكس ١ جيكيمل) ئاجر ىلا ع امجاد
 7 و داوئسمل ا نح | 12ج احلا د كاكنادبيا+ لنا نحد مالسالا
 ا يب) باند اىئع اهارححا رئيس "سن اك
 ردا املج د ىلوك خيموسل! نزعل حاف لبد شع يس رس
 1 الاوه ١ نحو ةانسلا يتلو لحرل ياام سم مود ىم ول يعل نمر يعسد
 ىااسنلا د بو يلا نم تاومتسل آهن وكل 5 حا نمل نيش د
 ء ريمه نيبابامإ ١س لويد ب منت نرد رك ئيطسملا حاصما#اعان بوند مامالا اهسوباحر امي نحاداوسل ١ نعرأ مريس راس ١ هيرب نلىسلو اطلت ىلا اهجرمسلا لنضرالا انو دانبلا ْق ءلح 2ىللع| راو نه مخ نعسح ر وع

 لحدزح ميحملارئئلاد نيود 2يةررموص هرهسهلار ايردلا ىف امص انزله ند نب جاما يبا اسك عيدنا * عنحم ديا نك يارهو كم لهاوا ووش نينا مناقل د طاقد هلم هبذك ل داو لص ةكمه توتو ةراج ذاب
 نيا 00

0 
1 

1 



 قمل ناىدلا مومعواع موننلب س ادانه ئعلتتساو نما ونون نفشا سد ندا 50|
 رئالا ناكل قرع ماد ول مال م لو طاع مله الو ارح امملسنو بلع ميداإص كس ل ا

 ريموقه ةيحر نع نما نحل اتينا امه ائح ريلسو ,ردحيددالص امزح دائاو كل د فالدع

 اراسا ناوعدوملا ف داطوخ هند مضيع مهائعر نايرسا 9 ئبو مس عدو يلا
 لعد اراصر حدر اىلاص امك مدد ز يبول ازهيشتا» هالعاف غزمع لاخي د
 اهز :ىدصر ائدل ! اهرهاظ دارا ا ٍمْيْعا نيد ١ ملر ام درر حن دمها س و

 . لاجيوو الجالف انبلا اه اصر ول ١ خي اينرس نم ىالخ نما دحام راجار نيس م دكت دالا مخ انيوجد اسي سانلا لل لدراربخلا يلعن دك ان: ىزه امهملا امينصراد
 اهناف الخ نيود اشرو درج 3 رارعابر عاني ةكحربح اما وتر اجاد مى

 ندم نائبا دى ؟ نعوشاو ا 7 رس و ىكسسلا رداع هرم سسسح و2 ومع داس وينو
 رممردل او زب نخا ىيشن رص ينلار نئلا ناحأ' علححمن قومحاببعرا و عاصم انسل
 عطرا لودل اذ يرصد نلت ناو ذث الثلا رمد ىلا, طنشمإ !نلطم نم 2
 : نييشلانمرحا ناو يلا ملزم ميم لص د15 اذ افابل ادا يال اذ اع
 داز د٠١, عسمل ةرحا و نيدسملامم دم لاسو بل عيرد إي: صدنل نعد زب الا رائعا
 يلا هادر نيج سائل او لكناللا د مدد ١ ٌرنعل ,ريعتو نبع نفزم يا لاسم خانم
 سيملاو نايل اع نهتم ذو انح بحب لَو نحل و زب نجلا نال ام نرهعلا ةاهذلا 5

 مم نئالليامد ىلا يعمل اع و رم هاهاد برنو مشرع ذكي اروع اهصد ئذبلل |
 ارردسو يزيل ”زماول هر ان ناركس نلوم جمب رهام ما سلاللو

 حسم نجع لبك نادال 0 دوا اًموهاد اًيسافد
 اك لسور ود دؤنملا [نوكم ايدو نؤحووبفو مهانبدل ند 5 نه مهر حا شفا
 مرمعا ع انموتوا سارا لروح نام رم اه علببل مب نرعرك ز نم ناما دارو
 مرد ينام ول ودرع اما وسار ىدر وانا نيرو هدائ ئيسا ال ىّسلبلا
 0 ندد نهاك_رومصحناخع نود يا امص دك برا ره١نم روج وه د رعد
 ملبس ن1 ا 0

 0 ل



 كزدل رىلتم لا اندلا كرمل ةرامادا مراّسباو نداش 5 يحن توكسلاب لطب ال ىاتلاو ا لاي نكس ناب لمعت + نا1 ن نكد 0220 كلنا تفنخ
 2 ملاد 0 و نحس مثيب ناملاالبل العم خب انٌكح نطانرم' ساكنا مم
 ١ ىم نزك ند هدوم ياذا ىنيدما دا دربدمرمعل ىكدهر 1 ممول ماا نيا ليد ف اماما يب اح الس لوحد د١ هادا جيلا 'نكس الو ظ 1 مالسة اق داْرع3 ورُسحد ىخراشت رزبلطو ل امك نيرمسلا ملدا جبتي || ] نارا ماما دداد ننبالد تك 3و قيص) اياب نكد نارها تالوعاح يود نماحا جلت د 7 ىسلا درا ىلع لمح ناهد !ناطارن وون رطل , مام ارلظر ال سن)نلأ ف عجد ناك اذ 1 ١ بسد نمرع 3 ن نيش رانئا ام لحم د: نسما نب ريع يزف يالا اج للعم نب جلا واع ٠ ٍِ ازاطر يبق ىبع نم يلا ويد داي ناجع سو نب نحارس كرد اليل اولطو عيسا اعلن ن اف ةسسوزملا عطلت مام زوخم لمد يال عولع ما ماسالا نسوا ناك" وس ييسا معن راوع 1 جمرك د انتيوشح نم نحو حن لح سد شك نأ بتكك ن "يع الو ونميملا عاما هيك مح 7 ياو ذب انكنركت كا كد نوط امج مو فرحا .: سوحا نموا كنس يو نبذ ميد
 5 0 انفاس ناك نين ح صو نم امحئعملابا اخ 1 مريع نها 'ةدمر راسل برعلا ند " قول اب موو لو ماما ىسببل د
 طا نا اجرا لحد لل نبعد ازامو ندم رس ره رنزش د ْ بايام اع نمل لامن امال | يت ,عمج امل وحد ند هن صراحد اسي ملح ند 00 نان رووا ناسا دس ين هوا امدعتسا "لا ووجب وكرمو هد انت ماعد اراع' 0 ْ عراب ثيحط ونس ل! نك نال مم 2 دك ند هلحدي الن كئعل عصام ايهلْبحو ظ 7 و لى الاد نح د هلؤحد مبيانوا ماسالا طزرس ن اريعد :نب رار و ينو ملام مرت ىلع ن رد نر ونص مداد ئه ان سم١ ١ ٍِب ارب نادجل رح درو نككلا رع هعز يا >لعا م مل اه ناح 2 0 سال نارم اح معين بجو مناما لطم يه ,نكل اش يعد هز رللد ايس
 0 ا 1 لد ايطعاول ىرسا ىلا مالس هل !راد نا ةحو لاو برح ١ وحدا دب ظ او ضوحد اطر و مامولا» مرا نالحرب بسرخلرا دف رك اهو طرسلا
 داد و هاكا 2ريح اوس مالس ار دى يكس اهماثع م ١ كسدلاراد لام رمز ١ دن َ رسايل جريل ددذس د3: ىنط مار هموف ثاوتسو) دم وشسل ودب امر ١

 لأ 3شبلا يح ناس جال ا
 .قئاروعاو اذ فاد وسل م مال س المي اع» ”مهطانلخ بحر ىو نإ م بحرا د راصل ريما نع ا ياو محو اتس ناك نري نرطصللا قرد جاي لااننعأإلا عامنا وعر ند دا للصت دمازم ناكم هماتع مالسإلا دو ط اج ول
 يهب حسا دزم هيلع رلونسا هزل مذلالا 6 وصل نق دنر دص كام نس ا رامكل مط نيوالبل د واول مالسال ىلع اف مب حرص اج 2 ١5 'ركراد هز را'لاود ,ىدض نرصتحو ما اراد رام نس رولا د ظ مور تا دوي كخ امس عز مناع لحادي

 ل 2 ' ْش و 1



 .ركب ا0طاريصاد لد نينلا يلازغل مل قمل دو نئرت انين منان كد اه ماك لا ىؤح سينا نيو فوحناكو] انهسسش ولع امرسا عي امزح رج مينا ولو هته افا ىمعوامتاطانا مريض تحوم خاض ناخد مني هدانإلا منكي مناب جا هةيسرعد برحا يسب متسلااو
 سب وكل وكم با جنا بعل عرج ةربتحدر انكذلا لن ئداح م ل طتشتت لرب حلاو موس ايلا
 راما يرد ناو همرل برص قعرمسار ىدونو ف ايزل موب يارد الساراد نزاص
 يول !نكلا سب اف رسبلا ند عت ارو هداّمعا مر نا مالكئزناو مامالا مم اكوزب د
 ميطانرعا مزلت طوس حلب عوملطاىل د نس 31 نر نم شما اعين ع دل نكل د ن اكد ناسيه
 ىعرا نا ف :لبعلا رَنِردَح انه دما سسبلو مرسااسبم ملم للايللانذحا و يبس و النش
 ئرذع انك ناما 1 5 كانسا اولا: ن امجد رنيم ئءيباجلا سان نامل! نلروطامتما ملغ موحو ساعد ا جن اما قف م/لاع عومفطا وأ ملت م ناطر جلوب به نزح
 دردرصوه د ميد نذاف اهواع ابرن لا دلذاذ بذتم ١ ني اكد وراح ئه ميقت لد مح درح رمل ماهرحاو وام ىث رعب نام مطاع امل نا جك لاعانل بين انا ميا
 حبال ودرب نتف الا ) ر>كاوعاو سك نييح يامكب اما ل انش لليد اصل اك جز داناعد هس نلب لو ١ راب يلتمس كار معلا اف بحي اغا نخصلل ثاايشل 1 نارا
 ميص را د يم وك ذل نار حاولو سس ىل و لوا ند ؤملافامذ نوب دبع ضرب يه نلا د١
 م١ اان نب جارمال نإ امل يئدحنا 3! نكنلاطم يضرم هاركدل نمو اسس ىبشخا , ردح نيحناك ناو كزحداو ىندحر نب م نل خاب عاصركح ئلعوا الطب لذ رع مؤزدحرلر برئرد نكد س6 جد نخأ ههنلب الز اذوب در امإلا ,نكمع مام ل نل ! ند مسملبو دل !ره لرب دي اد رك رنركس١ مح ج 2 نحلا همني لدول نب أثىل !ملع +
 0 للا ملم و نرسل يع ىزجد لل مايك“ سرا ري فلا ضاكلا يه نع راند ا هب جل ج تح اواع رس ناذ
 انزحد د ماللا

 ماهل



3 

 ا عانوا الدولو ند اعمواعوا ومد ديااهريؤب هنداعم 1111
 0 يوت يشن مناط ةلالىل ان امو حكسم فاتلاووت م د دال نأ عمد كما يش
 ٍ 0 همكول نجح يب+ ناد ؤنبدح وج نوم لجحلاد ىكم عب وسل ل بد مش امه ئلئدل هل

 031 ١ نهر تداهم هد بو مل ةنلا دوحوا ْنّسمملا عرجا ,هلد ينعاد نمجلا قنع منا قيصر
 ظ (ىاعو يددواملا مّ اف اهوانع قاثن ١ امرا مان حاسا قف طش مد أوال ملا ناك نا
 ! 14 كتباطو) طابرثملا ئستول اهدا الصا خراج اههت كي ملو متل ال ند هزماعم انتم ن اذ
 5 بج درر مل بسلا الفد صظنا حد تتاحوا طدرشما انشد مل يس تلنرئعلا نسم

 وهذا ملك تسرفطلا ليس ارح هب 0م يضع اها كب

 011 ا يطبع رخل جنبدللا تراس تكس 2

 د 1 م مصل ف قتلا رع بزدالأو

 ١ اب نرد 0 8 000 2
 لكوبع نلظ خب نما 0 ئحرلا ا 0

 هايارجس و رردع ,دداو ص عزحاك ع ىلا لب 31 ىامر ابغم سند لاتشل امزؤعوو مب |
 ورع ويل امن يحي تن لزم عامج لا لح يل ذامهرعدنأ شك نا ند ظ

 ماجا نسف ذو اهو دن دئعاصر هد ظ ١ 3بناحز١ انرادف ريان
 ماعلا لد 5-7 حا ناس السما ماي ال دايم ظ
 ا رض لدد نعردعا د مالس للا زعا ىلا هدأ نال يعش ىلع موهري نقد ةلبدازح ظ

  0لمد 0 ىذلذ دون ئمس روسو ريلعو انيس ياعوردا ىبص ىسببع ل و ىجد ةايعم ١

 يح وايد 3 انعزرس نما نعد مال 213) مزح نيد ملص نوع ةمهتم يبه رحال ظ .٠
 راح نغوا عامجؤ او وسل او نا نملا نه مسبو يدع نرد ايف هرح ول ايدكس ع بد ظ 0

 نسم ١ نضر مذا همومي ونمو اف بص ١نذلا نا ماظل هود الشمل نه ند
 دور لكس مدد اص يببلا دايزحاو يصرلا دىجو عم د انإح الل لادم 3 نا هارباح

 ا مييصدن ائكهو نردد نق فعمو صاع ناكراامطت لجعل ظ 0
  22222ممر نهاد ١من ريباندا مذ يطل نس نارى اعماح ىرك حمص انو

 ا ا دعوا رلاغحدا لدالا ع, نزط سار لا ظ
 ١ ف ايروذ ابو نادحلا نى نيا نمل نع درتجا ا يرع عداصللا ند فتاابئسس ل! عد

 اصحاوأ املا دوا نأ نايشلا يت سداح , وا درسا امتيتالل ظ
 :ةرطندل | دعو هنوكل ىعلا نكد ندا ديلا 0 مع نوكب د

 ريرعد



 لاجخا هنا دوّسملاب لمع دعولل ىد اح ةرظنلا مدع ينعش مدان بابل: مجرات ٠
 رزعلا لاح محار اياع سرنا طّشب د نكد ناخامعم لس للا اىر اميطوا
 ط ىشسا وأ لك جلع يم انه ناولع صر امين نإ ْنْواعلا لرحرا واعر مب السبا
 ىااول ان ناوع ل دزعوا ان, ؟م أنا ىف نارا بررحلار١ د تام ص رم
 لمكان عيجارأ فول لوا ارت ر العا ملع هم عدممد لوحلك و مد رح طغت

 هماهحارم محلكل ىاره اا ستالا يخل ام دامت دل اع ند ذك نر يناجي كوخ
 مرا هبل سرجلا حاكد دركسسملا بينما هل ةدىسل اوان ئل اكون وسال امه ناد ابعل اكرم
 امباد د و ما نسلامَْي 3 | داحدتل سدو ,نحاب) نو ينوب ام ريهوه اطر مع نمو
 مشافي ندد نع نصوع نر نخوه مد ل أاحرنع ناره نم ن١ عم !نضرع ملا بحو
 نسما ان نق اعمعابتحاينمل ضودلا طوشبالو عداج لاي ةرحدل اوجيسب يق لا
 لئاولا ل نزعت نسم اواع' د مد ايد ا يمل نحرل نيعو ىدرو ىلاث الخ انه
 الا وص 3! اهرارع تر وص دار اا هد 3 كتر فا مام لا مل ل 'زممق مط !ىل انكم فديوا

 ممم داكصم اد سوك د نيحا انس 3 ريالسدلا يد انْ ل !ئرح كيم امسلا اها ٠
 ار دوكذ ف ناس لا ناب انك لشمال انهي انك ونا داتا «نصةحلص
 زيوجلا احر د ةركد ال ت١ عصرو اد نيب ملا دانك نيكي نتحأ ىلاإ نين ناواك
  نمكد نق 3 يلع قللعلا نيبو عركذ طب ال يناثلا اما ا'ى بسد موجدل او نمت اك
 قسم نب دو يسر منع مدد وص ملوسد د لان هدد نع يعن امسلل)
 بهذل :ثوم ةواؤلعمور نجل وعلا عت الدد سدا ىدل ئحرل مرتو طْرُسس هلو

 ىلصرل ياماووللا [شساع من١ وكي الذ لف وب ةرهد مئىدعلا و الس 3 !نع ل نب ودل

 تميس اما نث ةولاب مدار رعاه جود ناكود الف مدد مندا أم غرد ارياسدو ,بلع مدنا
 نإ : ةنرضا فالك من حنهاهر أوحد اننا و نجل وتمس ام نالئح ن ال اًسسدا
 مهدودلك ضمنت طول ط ميس د دوال اد عظيما نامل ١ "ين طلا دريعب مبحرترقا لنص
 اليم ويبب نر انكبو: لم سرحاهر سابو نصر يول دواعلا ربجرداأمل
 ًقازتو لاعب كونت ل مفر ١ ىتعند عيب ١ ىف سه امري اسد لير اانص طبت دون اندلا
 ىم ةم ودب مه اممهاح مم ان را د ب نحل دول وأ فولفلا طانا مداد خر نامت
 رهان او اح نع مولد لإ نبل نب نجلادامع ن الابستع ةرمار) نكس نم ف الك

 ميزو داجسلا نمر نص ناك لطم وام ف الع ايا هب 2 راني د سس نجل منل هسيانوا ٠
 مرسلا جاد 3 | ىوس نس اولا د لطابن م نيد نسب اهاامل نارك ندي دىتس
 لاية وارس ةد' طا هلل مات عاربسل تاَّحد ل د انرا دنئاكهحدؤاو
 رنابا ترس ناهاب تلخد را انذ كم ريد اع ولد وممن ودوأ ني نح
 كد «2 ى نصت مرسا ناررعد م را نخل ابريَعُل ملي نا اب ند ندح نب ىرص
 كار ادزبج اهلا عددار يدري ىلا سما ابكر دحوم انألا نم نكي قد !'فد:خنيسالا
 زبر سير ]ونا حج د نام ل | يوكد قد سس ١جرإ ىلع داري د ءيد ةدبشسلا
 ىو موصنواوب ل لحرب ىرا كارلا لاح صاططل) نإن درو انّمل_ىبس «يسورطل
 كتمعرحاى مال ولا حاصلا مان قالا انه ّساع فدا ماعلا نرب انوا مام ١ اه نّيعل
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 ءلبزلا» 1

 7 مال

 ءه



 :نلف 00

 1 «جسوحاو هيرماللاص وملط )3! احد | !هرول ياويبلاعبم ماع اولا ىرب
 كلاَرخ رمح م ميم كم اطريصيلطوا ملر.طول ١ نطور ديل نامل نم 1 000 احا بك دن مذ اتعواحارس ىحاص هد اذ سوماثلا اليك شلاوس  ةهجاصرعو مروح أسوسن احول ابنا حاةنرسلا الي :فسم اص طب م و
 يو اقاوم مدحدساو نوط مهدد احب يطن ا نحاس ةزيب اصد كر انعم | و
 .دلواو بارك وبس ل طر ذع يراك هاد د بانك رضا لس اسندر يس وجم صر سو ربع امهر ىس ىل اامرد) بانك لحأ يبذمقلاو
 ِ اررلقت ل نرحل يشك ملناو لير ملا صن ىلو معسوا ع ١مم سشوا١ دوي ىه
 ْ تانيا انجب ١ قنمعدا نا حب مبعبدد د ميكا لح دعت داؤود دما نسخ
 (ِ ىعشنوا > ىق/ د١ ميسان انب اولع اب اب ىسيع نعي رجا دوم نم ىل و نابع هج رحل
 1 ضانر ص يسلا نان ناو :٠ جدل ادرى امك ) دواس و ولع هلا ص انبيد ةلحل نجلا
 0[ ين له مي ىبا ند لك لح >رنعملا ان ارآ وح 35 ؤصنو وبسس و مط دان يكد نبع
 5 تفداك يد هد ىبارحا نطاح سيعلن مال ئندلملل اذالؤ هجو ةصضدامه لحال

 ا انمدا نتحمل اميلغت هدحل م ما ١ع ناكا نزلا داد قميلا يل هس يت امككس دا
 ظ ناجل 2رطانعا مسي نك نانا م هنت ىناعلا ف طس نا 0 نال كم سمول د
 ' رضد لوا عرسي ىرانعملا د دوما الط دانيع مهسيسلتلا ني ند نداامروحد)
 ] نائشالو هارد نس ذأ مرعم خد انساد نيا ني ماصالا كرام دونا و 015
 ظ نواس د 3 و) 3١ نيرا عا نتا فو :ننعدلا اهوا رع ّْ 71 :روكياعالاكس د“ ن١ سلال ١ن 3 الامس نإ و جو نيل ازيسي هدام ددد ود اب هيثرععع
 ظ ارد نين صرنا دنا نن نا مهري ردا يوع دو ران اللرسكعوا وداد ل قبلا مجيب
 تيب مبان“ ند نعاولوسب +ناممطرت داع ىلذك ساو يلطح هد 323 نحل
 م يااا لقا نيا 03 انسا ميم ندع وحك 6 مدون ةدو دس ٌرْنعدل ١
 مد -3 ١>روبر د ميحأ سا ىوعب كيسا امعازا نكو دهحد
 كَ ياواج نك مسا اه 3 بلس مدأ نباوصد تشد ولمس و اميلعد

 0 م .ماوا2 ف نك وب ىب ارحا نم د ضنك ١!نيوا نيل انه شاحن
 ظ هن امو جيس اااه نان يناتدذ ١ اهر اتا امجاد نحط شس نك تراذ دايس
 ش - نا 00 واسوا 1 اًيرحا نا نح جيشا م

 امزجوب م, نرد اني نيو ميد انك م دو ن١ علب نل يد ىطد ان مرمت عظم ناد م03 د فول كا مدر ماوس 000 0
 حو اة جودذا كداغٌند ذرب ةئاّري نخل مذ نول نحب ما/قأ طوس 9
 كيمو بداعك نيد نم ازولا ندعم دحوم دوما 0

 ّق 0 0

 ا 4 -
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 دل .«جيرحستسم تم - - تيك وووسم جوج م 9

 يع بم دل 2 عمم كنا ا عل
 .ر ورم منحاربا الع رّيعن 2 اممحد ادماوه

 ظ نر لح دااناهطامم دال م دعنا
 ىلذ

0 



 ل ٠

 ملو قر ميد نمد فد 21 ف الؤع هنن نحل احرز خد نا رع يفامهاهةرويص
 ىو مللص1١سب م العب نجل ىبحد سس عرس ىلع و وعول اصور |

 مورو توسل ع اس البلك هن ئبج عمن ناث امممانتلامىعل نىبحد | 1 ٠ ,
 1 ص وما ول ولسا ف نشا ثافدا نوت ناب هطرلص هجو كامو ع يا نانسس سس |

 جم ذاق موي د مى ارزك مطوت مار طر كيم ١ نك نخب شدو ابل اع ةرجاب لب انبي م
 هانكسل ب نجلا ثبح دوس هاف ل 1ماد١ تعطل ناك نكما نام اخ 3| َيَمْلَت
 شاركو :كدارص ا ميجا نزولا محيردع يرجا نكمل نام نم اكوهد انرا بنس
 اطل هان !تومدرذمك كولا ١ نوح دىطو عرجاب امه تتم لدانب ل كيك ترد
 ناز املا يؤمسا ناذ بلغ لا بجرم مت حارلاو نتاعلاك بكسل اًنلاو نعد
 .طيبوازعلاب ل نيود ريلسسوأ هوا ْنِك شعوا ناناشاىه ذنب ] ودول نحو
 شاول 'ىب نإ ماعبب عريستو ا جس! قاما قذاكدش 2لانغياال ورح اع ىدحلا وا زبح
 ظ قمكبو وب | حب نج يطع لبكد "سس بخ ول لتس 3 لب بح سعرا سرع انعس
 ظ ,يلاف دو ىلع 20م نل لصا وعند نام 3 ر عا ِْق ,ىشد ال ون دل, اي عوبسم لتعمل
 ميد بيزا نا ايرأ بدمع نيكس شم ةرجا مههنن رعب ةدح ميلع ننعمونونأ

 موهنرمبو نم ىلع ”,روحد بص نملاو ند نجل لضا انهاففا ايو رجلا يننعقا ٠
 اما يع ابهر و نعملا ضر امدريلد ةرحا ان 3 ىحاد بهانز رز ىمعا دامهئارال

 مدلل لهوب وش وح نعمل شايناوأ الصا سسك عع ْمْىَض د ام نجوم نتف ىارهل نه <
 جشم ويف ىىسعم وضد جرس ادام صان نواب ,ىددياملىمحلارح١ا ١

 دا جا تاطبتس نميداكلك 4 نويبدلا نب اسكس سوب ىاحْيكاؤدل جون
 مرحالا مه اق 1مل لمتد نكمل ىف جزل اك نالعرمسا بو هوب ةحاقلا فل
 وى باوصلا نعل هجحد 3ارص و ل بع ابنه موب طرا ايس ناوج همالكمّواَو

 ثايب نم سد لا مرلئد مل زحف ساد ةراذو ىعن اطنخ ان اارك نان نيف ١

 بهذا ل ئرشي وبلا ىمللا ن م ناو ل ايه ن(ذخامهرح هلامعتسا حام“
 ميلر يل نمد امأ ونا ةنم سما زعإب ددنادارادر ايفا زهايس زا بو

 ىحاوياو دود برعلا عرب نجم نيكرشمملا اوجوح ١ هومر رع ريس يلع مدنا رص ب
 زايد وب اوترتحا رح ق2 ز انتلا نم دىسبلا) !ىحوحاريلسدو ميطع دل !انم برات اه ا

 يمال حام كن اناس جلا لبد اههيمجدارلإ سيل و بولا مري ئج نم ”نا نعله و
 ةراحرماصرعو يالا سر يفا ندع ضالوط منا ايوه ور ١ عم ىيملاب مهندا د
 ند :سخا نكح خط >3 ندب تيومرب انّسلا ىلا صلارح اس ندع 3 أوامو

 هحاس/ و لج ندر هذ 3 كل ندب عس ز يجمل يا وضد ابهرت ١ سلا و:زؤج دو سراد
 ظ نايل حرمو نوم نم لحم عنر يعز نب رح مح املا و مى دار“

 ْ يعم حاد هل حرر ند العلا) ئمبو يابن يرادولا 2 رس د لام فيد الك نه ١
 ظ فيرطلا 'منالثل ا ىاأ) لم د مايأ ين لر مئيمسم نم ىلكرن “ضرك ل١اظ رولا سان

 ظ دالبلاهرهنيب م نيا ونت ا ىلبختة حد ؛
 مسالو نري ىد 12 انعام + وكم مربع جلا انت ميلا





 ١ ظل لتا] ضم هتنبج ببعد عر يذا ناذ هن نجلع بالكل! نعاراوج هند كل دى |
 هلت واسم يا ١ك رعرااراش :رمان يااح كنها[ نسكب نح نو ١

 عرار يعم ,نلقرفا نا هم لن اب يرتد امنع صر عاما اه رتل رحال نكاد نإ 00

 رثكاب سيول يحد ام د امبذا نا فعناو سزعل ا نيحالبكو ولو نبش ر نس زياني دواع مدان ار

 ران رلا لوبد ب وجول هسا يحل ىنعم الثار اني د نمكاب ود وسال معا نطوا لع نحو
 ا : سنزعنا نزعلار ندع نوكذ زكساهلاد نبنيج مس زكا ىلع روهزاج انام

 ١ ” 2 هتعزازخت ارنعز كدويلعببا زارحأ عيرما ىبياعرزع نيج ص اسال اع . ٠
 ظ مظرسكاعوبب انوا ماهالل سببد نسسحد طسنملا وأ نهلا قش, فاض ودل دعا ىأ]

 زكا نيرا > دئالخ نيثي لام ولون اد لوحازحا طمس ملم نح اب نح
 طي سا نمل ةئاعل ١ طيح هحو و اووتَل اه يس ان يلا ند معد ر) كل نك ىّع زكزه

 3١ ردوا ,بلادوغل ةئزسالب انما مادا عما وسل اك ئايشتلا قد اص ....نآإ
 رع لتكوم ,ررسلا اما باري 1 | ثالنزحاب مد دان 3 تال ١ 3و انه ةاس اوم ال نو

 دعا لوطا انث ١ يلع عناب دتسر ىنعن اى راسب هنهزعكاب هيو نبع | <؟نارأ]
 ص اره اْركِلا يسم نذوب اسس م لسسلأ ةرجانح وكاب رح امسارل اكوب نعام مو نلت

 نمي عومؤنل | ام مجمل تان دراوحاواع6 راني هندوملاب تىيعولد
 نئد نس 0 اوصل اك ةد ابل! لزب نم او ناك ارش افزع ظ

 نكحوا ىهىلساوا د رام دلاد يبن مربوال فاثلا و 'ةاباه ملم ماه ار نوف
 ناوين 7 مس ذاو سرس داونسن تدرك دا ثامر |

 راؤسسر د ل ذ حت داداد مْرَم اهعلا عياط بر امتد د سلدرلا دج ىيع ا هل اه ند
 يل ناكناثزالاو اب اصول ىف سيم روك ينم نمبر ج نب نأ ندم

 فرتس رع ناكناذ ولا :نّيغرسابب 3 لب نخا نزحال ىعم الو دو وسل كال ا د ثدراو

 قع ىهد) ىرد لجو امرفسب ىىمبيل و قابلا طرسو رطسج بست نن مامال ا لوا
 نيولارتدا نا طسمتمم امل !ريسير اصركل اد لكؤمل ١ فن مماناث عرجا ان, 3 بح يملا
 نحرا مسا | ل ىت يفايكيسب ىوسسا د لم يف دا نيدو كوم ب يصمم يالا

 لونلاو رجال اكدثنك نيوا ملا بجاو ىعم املا لب رم حسم لن كح 3 تامدا ه8
 اهنالخو سماعب يرد عرجولو هاعداو صحا نإ يجب ل نصوصا ساند
 مج جس جم النود لوءانخان لاو ملا ناك حاس رمل عض ماهل! بدن

 36 ف
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 كيت... يس تا ل ور يور يس سس ع ح حسم

 م ة6نن لوح اج برجوا نا ع انبىثت هتك وو هلع هنسووا
 اواوبطعامب اوحد اظطىدد انيهذ وا لس م نيك ين هل لولا 3 الدود ١  راؤصلا يحجلرسم دا بحال قنذو نيك سمم رك ذاه ىبا دزكد ردا نحذلا هلااو رعإب لقي 3 مهول هرحاو جدرمد يرد ا ىتحارلا تكد نحدد جد تاو ايييم الك يق ئسَن !حاره ندا ةعيمالا بريل أ مضت امعفا واد ماللاكب سةر نود بعت د نست ن نتج 3 عشب و نازيناق ايعنصنو دعىط كو 2 0 نحذ د١ يدخ ةاهابد «ز مادو ملام ود نجلا
 ٠ 0 ايبكساىرعد و امين اىحا ما سلا رائيعلا وكباو يدرك نملا قداس يي نبل ال ا راؤيعل اربيل لا رستسملا اميو فال او ا ني ركأ نل اا 5 حمْيك ردو ننيدلا نساسك نك كنب سنين تسال اواخلان دحا ار شمن لا سسسلا | ٍ لا تون موسعا خلطاب يهل ١ منه ب اىرشل اب دريكرم ص لك نال ا يىبىيحةرجاولا ةذاه ١ ان ارمل قال |راعت دلك مردميو ىلا نع ابجي نأ
 ٍ بررلا نيم توكل او: د )و نِرزَص من رست نير ال ليس نو > مرفسن نإكوالد لج 1 ' نمر نها رف نا يبت وداعا دزحد ءدعر يبد اال عا حوع ! اًتررح ناك نا و لسملاةزد مب ع ند ؤدابنص ىلكر زد اال عد دل رعع ١ 0 ارهرإل ئاوحوصا 0 مح لِماننونل ميلاع نا املا طرس ماذا يلو ماسالل نضل بك مركثد د ار ايب نب دان نللاوع بلع نا اررعد ' هينا مسهاقأ ْى رس" مدي اسم | رحا اند اه ند“ رود اطاهرث داعا م
 ىو د طنمماعاو يوراطلل ل ةنقارص 3 قدم لامع رند ارصل ١ نك اوطعوصواو نار ادل
 زين نرقرلا ند لد ل انه يد جحر بالم يب رجل ١ دع) نب ١م وشوك هل اح

 ”' ماو هرعت يزعل طاخسا رع فاعل ارك بو مد كام انها يلع بالا 2 م 1١ ئدنل )سحر وج الطموح دل نهاظرم 4١م/ نصل ل و:زن يعم أ 7 اسوم ئئعزع هد اهص)١ عجم ةسنك لا ١ نه نان تيلادعل اود مفعل ىنر 3 ندا علا ميشا يا انيمروجب كرت د ةمحاب 3 )هى ايمدلا نمد ىبلاملا١
 0-1 ن١ انك رن طسوم» و !ىعلذ يلع ات كايدرب ال و شح ) نع نجل ل نيزعرحاو ناس لاول مالا باور هردع رك نم ى هلا >نلامل!درجترت ذ لوا نابدامه درعرخم لع ح حا امنا 2 العميم ود ام دو 3 سه نعل مركذ درا رلا ليد 3 ١ نت دانس 3 ذا مل نوح زوز ناسالاو ذا كد 6نذ طر شر اذامولبع هدا انإ) ميم ل يع امأ وِ يش ىلا نمانب١ نر رص واع خرص دل! نبعا قى هارب ندا ند مرعلارو ن وب صراعا اهو نيج يمر داط بست وبلاد مل/ر كر قبب نم نس لا ان ناسزوا ند و ةالاحد رسم نل!ناواربم يبعد أ ناس نصرس 2 لاجحْر سم مرسوا مويلك غرك ود ايرصد١ 07 ةدزجطسنممو ا علك نعل نيت ير عانملا عقافا ون 3 ند و اممرّسل لنا شأ و نابل د ى١ اناس تو ابحد
 ع دولا 3 مدابسنا ماد دع ناي موب لك نديم رو 21 رئاد دع
 0 مدا 2م ةتاسيعم ' موك نيس اك هاذا |

 انامل



 ددصسيوصصللا
2< 

 ا

 ردا ادجدحاءامتربلش نزع كراش ةكادا د وحد كيوم يتم

 ممم ا لنعمل داون فوكس واع ل جتميط امحمد نش نئد هو ل 2 ٍ الاد بع طل

 ماب واببو تريلا بسس امس و نك ايبم اره نحال لكل نارك سدا مهردد 5 ىلا
 مب اج د ؤتك حر نانيبضل بع دمار نح تداند بمسك هنزل كلدد ضاق
 نارا, لولا طز سو لكيلع لحال عاولازجتيح اك يقمامر زحام مهوشدمإلا هلامأ
 لو فالطإل وكت هرزدو هب حرك د طش او ب )و ىلا ئلع وكي واخ ئومادل
 ناب طّرتشا نذر فروضاركذ نار يود ريس نكولع ذ ةاداعلا بست شيك واربع
 يوحد ةثرحاو هبا نمتلك ١ نلعع نك نا و درع نيبيعن رعررع سالو هر لو
 لّضاتو خمسسنملا ئنح دوملاوارخاب ابدل نس د ناقيئملا ل

 0 زابكر نواس ملا ابإ>ررلا مي ارد الع عيل طوس لزجمرفا نوح رع
 ناطر يهانمر عدا الط امم ابان دراع لد مايداثا ةرمىاممماقم
 ريالا دا داادربجا مايد بلش عزم ارل وملبلو ميو اكن ببصلا بو نطو

 رم رمل نود ان ماعلط ذ) تنسين( نا نموون مير اطر فو مدا نام نمت“ هلو نون اند
 موال ا ندعم مطورعس يد ن عر تح و سلا يوب ,م.ل اطن م مومن ماعطب اني اي غزل و ينم اخ ا

 ةمايض مرتع د١ يبع ل شرلاسإ امرها نه سنعمل مولصح مايا ميزعط لس ئدمونلا 0:
 لا زهذ اما ددزخا هبعا مابا سود ف نيدد اننا زو امنع بوف سب له دام عرع

 فلا مر عموم لاحول د هاوي ةروصتلا روض ايدقلا طارش ال يملا هابط حسم
 فعستلو ند زياراذا ميد اجحنأ م اه الل نوب نح 3 ف رص مس اَبّوَب ىجلا ى دوب
 يلا نعنربت بارا نحرش دل نم عه ننخ مدد احر يعير عسا نزع اولا

 او دارو إف نيل 1 ى دز 3 ارث افوارس/ و خنت 2سلا غن امد موهو رسم ةنيداع ملل
 نرد عم ذا د كااوولا و رقم الرع كافو ميِلعْوم سرقلا نرعشل عم شع دايشولا
 لسيد )ض اع انما ءول نرش جس دنا اشم وحدا خت نا ىئعللر

 موسع مجرد بد اه در ناراسد ارانب د نب ىّسع نه انوه ن كبل انني ين انو

 بكي عد انهت روب داهرتئءدالاو' قدوس لم فيش 0

 بإب دابذلا تبج درسا دول راني درب يدش نبأ لد هانا مسن
 للا 0 نيربلد عدلا سنك ص نمل 'راحد )لو ول ماا 5 م

 ندايتو١ د راح اًواكار ترو قدح ةاكزلا زنك دارا نا هل

 0 دءلازؤد كولا دن علل دغر احلا ةاكز ن تدرو
 0 اب نم نحل مرعودتا يقيل

 البركز سل ان ل هن ىلا ملا 312 نرد ند اكول - بح ل ن١ ردهرملا ناك: 7 يدا ايرصعب
 ضاخخاتد تبيح ول و ف 31بايعم نود ىد نبحرالاد سباب الويل

 ناربملا ئونعض منوبللا يتارئاع ربع نك تس تن وبح عم
 ريشا نا امه دذ اير عدا ا اح ناسلك عم نح ابك حض 11
 نرد حو تبعساسلا نيدول ويرد عاري ذ مب انغ علباد أ

 ةائنر 100000 0 ف الار ءيرع د 30 ماهالل انه



 . ني عد ينس تادحت صين يي نل١لاملا ناكول ىاّمضرد ىععبرا ع

 2 بحول طخ ياعسل بعهد[ نايعيس مي بعقاا ىلا مطسش
 8 + ص اكتمال انضرظن قرر دإ لب جمع سا م ل قبلا ل ىلع منال
 ش رهجرد هيا د باس ةادج سرع ف سحب املا در فن [ع ع ل دا موسو بولص لص اخا

 مد موعد (ن احلال امؤتلا اهطيا امّصع١ ناد حادا لوح لم باسم بيب لهو اسنتح
 دالروو يلع ةيزج /نح ل اه نحن حوب لم "لرد نهرو نيج ة يب زج ةوحاملا

 مك ئكذ 1 دا دا طولا يخت زعل نال طا رئرع [ند زيد ةهرزلا | نّرع ماىتحا نه
 2 ديفإ رخو سموم موعد اهعداّص افرح او درع و دل اهداستمد
 انادرسد بيط مود ايس مره راو "324 و هاربا ذا لح ايسر
 رمإ اص انقرح١نم هزجان ان درو طامو اسعد ميلع ,نذتت ام تاجا ةمايرلا 9

 مسا وهنذلاد باالها 57 و امنيا ةسد انآ اك ينل ؛ راد وه يل نز ند
 ننكر لل الم ناي ون ال اثرا بدا نساك ثبح اردد انغريش نص ري 0

 راواثرا سد ةيينو اثرا وحبا ركبوا ايداع سس مام نل دانس نيب :بسرصللرا نبا باك ان
 ُ 1 ا 0

 37نا لص مد اسرع زعذو ريع جيددا سبب او مريع
 7 ةعيؤرلاا دم لا 0ع ارانخابذلا ميزي 1 6 يف مري + دلما
 2 ذ مدع اهرس ردع امأ ملسالا رهاق ان رد قم/د ناوح 1 حب اقلطم
 نيكف ,نيدثل انيذع ا اا ع حرم
 زائدوصو ؤعبب ؛ د تاروحا (ىنح د 3ن3اواسرارخلا١
 ملاح لسا دا ةرشما دره ناك امسح ارب ى هراملا ددومل 32-0
 هانكسزد نوعورر ري د در يطا نم انمي ذو دنع ةسرملاك ارسل سجن ل نو يكل اك

 ١و وهده نسي م د نوح ١ اماب وجد مدس م
 قس ئرلادا ملم ذارا ثارح 3 !دحل هنارح ١ ريود مد ند ةنهربحو اهو لطاب سرح
 ماما. يبعلا 000 لاقيا ناي كا طرت ادازب نإ نيرا عد رعي ناكونا لاح 3
 "سك امد الر سد رهو و ةراحا ددماررل دم
 22 در درو 1 متحد ع3 ديو سانوع مم ورع
 0 3 نئياسملا دو رد ' نترحااد مره يحد

 سلا نو من كان دلل ند اى انيس لاح ويبم -_
 برس نحل! انباد حا نجي يا ا

0 

 ا |

0 

 ا تلك را عسل نك ناجم طاع كد
 اصر يلو ابويسطت يراه حر وي ذملاب دلو ناودر نود عه ند نوح لاند !تويزلارامجمزم وانا د يعي! سمل# ند امل يهذ ثارحالا عيس تبارك ندعم د
 عيل ذكره ثارح لا طرتشس جيم اعلا دررصفد دامهرا مداح دناحاد سس
 0 انكالا نك نك ثكسو امل نمر ل طرسس قط !ناو زا 315ةرو يعول
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 زي رانل ضردلا عيبج ةرو ىبص يخش نالطالاذالالكم دنيانا وحا اإل اني
 ضرالا لركن ناطرتس ما ميش, دابع نومك د د نرياس نزحر جر دابع نتماند مياش نه 0

 نيد 313 ثار امر اهركر مبسانك تدوم اهجازحنردولو_يط
 عوولا لرب لو نل انع طوس عن مس ارنملا نيسك د بعل ءيدعرل وسار ىدامجطرتس ١ .بوقل له ارابد يل خدامو مادبس الا يحتك ليضااب3 خرط كالا وريط نضصرإلا

 , لوزان قالا طن ابوازكرا د هوعد الذ مالسأرا درامع جدلان وي د لرذاط تلاد ١
 نق ةرحر رجول هو اظن ف دامت ريض صحو لدا امحرالا ريكرا دراغي منا ووب ئاسلا |

 محند وهرب وب مذ دي در روج ١3 موهءانصإد مرع هل مانت ساوابط
 ليو نم اهلا رع و مرتد ناب + ناو اب وحد تىعرع د اممددعنب رنضب ىلا ىماعملا ْ

 اجانب واعر رم مد هايفزشا ١4 مل د ريقي: السوكا ص اخ ا ةظابب جدد نساب د
 هررض ئيشلدل اول اننامك كن ود ميس الر هومر ىلعر لد ءارسقم ناكنا ةملسم
 ش١ ماع نأ د دايوملا لدا نع رم علا قلك ما دىكسنل وكم سعا!ناامج
 حرب 3 ر اجخا ىدمرن حامد ال ونس دل اصعد د اد مدنا نج ند ؤ و حب ايس مج نص
 0 . ه5 ارش ورب خش 2 ىرطب ايد امله نيلدخا نام خس الز ىد در ارح اما لاي هل
 ا [!ابيبجنخ انك انراح قارس لأ مذ سس يعد د ن نم عدمت الز م سلا يتسم مهبل اعرا دب
 اسيرطب ناك نانا عد ةدايز وذلك لدن ئن حنس لو مع سود ل )تمس عيلط ند
 ْ هين اب دره انكسر اضر ١ اهراس هلو ند نل رج طراد اري عمل ناك امل نب ال
 لاري ؤ و جالس لا نحو ناو مردالك هانفرنا اانا و رس د مخ اى مورنس آم
 نوم يعدل 'ن) يوعدر جلس 3 مارب اف ضمخلا] اماما وانا ترشد ننال
 يف د١امم ا ىلعام(راخا ىصر نو س ااضيإ مهل هلا ن مح سس صب رص اح لاهل
 الوراج/)ءارصؤإ سدر عارحا ف تذارلر ولاا نا ير د1 ىو ندا نه مرملاب

 هرم مسا و فاح خامل اًماك تل حر هاانهر اهلا نا حو لا 20 عدلا نيل ل ظ

 ... نيس تح لت بش ورحل ال رد رز ال سس ىف سامب ؛ يب نا ننتج د ع ىلا
 متل ةاعوم نم دب ل ملاطل هز و اعد يزدعا نص نه وسع الر ىبعأ تطعن
 2 وي و و اج *:رخا هلاو ماض ننجب

 ناكناب ةراممهلا نع ماهو ترلأ نيلسما نك لك صمم ٠ ىللىعا وب اكىل ميا
 نب, ايلا سيام نورت ردع نود نيام ارك ساو يك

 ند ميد ال ونسخ تيوعزمب كال 12 وجوب ايد رراعل انس ول اننا يد نبأ وعزت ظ

 مم جيرمن جدرل اراخ احس رولا رو د مرسلا بوصول سونض سا صدتتلا
 و راجع ن ينحل وتحاوق مره نو نب ا تا 0
 أ 6-5 نق لد راع 3 اك نال 5 ينكو هر نعل عاللط دل ةثريه راصد لسن
 ا جقبراعلاو ١ ميم ميطاوم ىف رمط ني نذ ١ احا هل هب | شسسوا ه ان مسمملا ظ لعنإ له نص طوس منع عا لس ادولمت مئئر ول وان انرم م ها زاسملا

 ا مهر لارث يط سا ىل هراتسا ءحر داو نددت هىلانل ن طاح ينس م لمسلا ٠ 5

 | ىلا عرج دريهت الط! يقروم عت و دمالوع لاول ا ٌنئواو مهلس ل يق اميعّس ا



0 

١ 
 َآ ١

َ 
| 

 ل !ىرماسن ابو درس 31 سو ابد تاررال !ىراصملاب هرفمع ل5 ىىبلالؤ دل 2

 ,ىبالاب لدلا وب لح عسسل انبع هانعضخو مر حاو نهجه ,ررج دل عك نأ ارضرعاه بكوب و لاق اكرحذ د١ دريض متع مباع اد يجد ميلود دبس( ن ايع 31 نه ابق درابنعا نم نوف داؤنر يمر اهلع دالبل انمي فن اجمل ) ةرع ضدر ابنعا 3 امسح كاسم ل مز ذة نش وا دربمح 3 عدو د ( نياك مرد مر اننعسم ١ لام نأ فار يو اري زل 2: سس لمحل نبا دارعلا قوبل انما وا ىغببع مانرا دوببع لح 3 . فاقت ريد هلا د نعل ا نم طبعا نم _روكر نسرنر دهاعب لمد نلدئاركنلا
 ىلا نمأ ناحا بوجول ادم ىسلعل ىَدَرن ناريعاو ئف نيممارا ني ١37 نؤسمب ذر كدر داما لاق بح همر صرا ةريهرايف عزت ذوئبد ىدانب 2 بانك لل نذ نبل ري ربع هاوس عم ذا قص | ىلإ قطر ىباسملا ماح درا رعاب ىحو أ [كبورماعرائصب مظسا ابلارك يل ارمعو خبال ان ٍطوا لد بْن اند ١ امم 17 ١ قاكر لاو وذ او هسا د عالسلا نب ١ اهتتوك ذاك اردو ل شح ديفَوك هراث 1 مار كيستاو :نعزبولو ,تعخعو جالسا لممنم نودع مةئاه لانه جبع املا ل هك ف ثا ما هنن ال ل سا , 0 ان نطاوم ق اًنلطم بوكرلا نم موس عدد د | ند ناك مح رالا ميجروك امب اع 1 ند يدر تاكد >ىمع هلو صاصرو ا تن نح هل بمسح ناكر و هدع دنس دا
 قي زود دارك ئكاسا يروم منك يلع ل دارا وحدا يحد ب ايس ناك يلام دج دو :سالسا جرب ماهوزعب ايد تا داير د صا رطل نع مرئتو امهتراع ما جرح مأ لص 3 انلاكأ كد ناو اوس داونك "نراك 312 كد نص 2 تبيح دل بلون ىبلال لا وهو هثداوم مّركد وذ ”ةهداها نإ ذانيدع ؟نتك ىالسم هدو اجت ى ررصب الم ضب در لع يةدس ئبارطس ىيلو بحر نم لذا له نود لن يراقملاو ىلا تا نعل ١ حن ىل ةيلكقنل اكريل ]للا درب ن اني الو مالاس 3 ن قدح ند 1 انه نا عومي لو هوكي م31د هل اظن ثربلا ةرعد) ةمطحل ئذ نب دشد بح ملاحم ناىزفر نك ةعسارب عر اني ١ نيرطا امعع اناا نرخ اا رع موك شدا

 ١ و رطرس سرا جو فعل هناك دا ئمس اد لكن نيف ضاكل اب نحا 2 نان ,200
  6او طع ناك سايل !ىزدوعو يعل يسكب د يحل ان مومو الطا هانعضا ,ولّرحا ةرج كيش ناو ةراوتر ان اسرل انا دلك د ناو اهب مع د2نخا رع ابوج د

 نا ريظ: > نول هه اميولاو هال اة موهلر يسم يك ولع قدكيو اه/ي ون ا نمل / يدع مط ايبا > انجب 3 عزم وع ىذا ممالك هينا هب ات العا 000
2 

١ 
 يك لا ىز ناك ض ص2 انو هيلو مموزرملا رم 3! ركن لك قد انحملا ضاع

 رعلصلا قيلزل مهو نما اغا مار ار رود + ركاب الحلا كح امج مودع مدنا يك 2 00
| 

 داتح ارد ؤمئللااو داراول و مسير: داسع هد الن رغخ :بيشس اننا مءاول
١ 

 طسوابرظم نال ورد طببذع طاح مع 2 باسل ثم انا ا يب انا يللايثمو الخ وا تلاعب حرج رم هس نواس ابل 3 سمح وعش 7
  200000لو ةجاان ل نكي + لاو وزد ح ىرعي ١

 ناجلاب :  2.0صرع جام ميش بلو ناب ددد سى زطعلا 3 لحل ابد مود: لنك :ساحولا عشسلا

 .يكدتا +

 الزر وة مصحة

 ناد روحو و ع يو

0-00- 

. 

 يي يب بوو
 5-2 ٠



 عينك ويرهزمرإ و جدا هدابر مسد مرح م سعس وسو مارحهود ةداحلا دا .
 رسولا ماها مرمْمسلا اوائل سدو رك ان امهيسب عا و :نطشوا لب نزرع يب ملاوبا
 ابوس ب اهامحهننحد اداو ناسديطو جاسرد نه نوخرمب لد طرح امكهدحاب
 يوما عاح نطو دع ىقلحح مست هوباْش نع دود للسمدأ
 لوط احلا يا عد لام هوك د سا اهرسكوارلا جْيس صاصروا نر دح
 رؤشحوب اممح ند ميم نلأ مر دزعململا ابرج و سن انعك ضامقرلا و١ نب ريجلا يارْسكل انو
 ادع اعسأ نم هيو[ دالوجو جند ةلسملا ياو سريال امانه يزن
 5 «يشسواعان طع حجب و جيوعملاريمح وتر نم نم مادمت در ل ثل اند اكون
 وكتصر إءط] ىح و مهلا نم سبل جتنا نا يلا وويدا' انبا ايا د مسد امر ع هدد أيبرص
 ناولصلا تاز اناماللعا | يراصرلا ب ار دراهوه و سدا و 0

 ىساؤح ني ذإانال مرسم امندرل : نيج نار نيتك )نهد نكر مدونتك د
 نلّبد تيرا محا دبا نمو جم الو رام از الك وكن دايك رباك

 يي مدس نرحل توالكو بسول ١ يق رامإعالا طداص سدد يرطا سوم ان

 ع امس ىلا ميدع طش ىأ ابيه ىورع قلا روع كح ميلعت لرسول و

 سبل دا ين ]ىو ملال ميول مدا رمل [2 نيسان ١ ناك العد ناوانرم
 ىكزم انولدإَم ىلد امبد نويرمت ىنحرومت ٍس نعل عل امي نحل انيدعر صوبك رد
 ناد نبع ىئحل ايروكا برد يا دااشش !منَتحاوا 5-6
 نا ميلع مالإس ال! يحلي جام د١ رايوسّومكا تناك

 سيوملا اه ماحس من انس ويرزع طولي
 يامال اعد دوا ٌكائعيل) نإ س انةرجبلم لن اق ىو امو مرع نحوس ل اشر

 20 ءط لوا 0 ا
 ىز فاراتال تابررمان للا هيدا كحل ملع عب تدوصد

" 
 رند د يع اوامسح يح توا ئعرتك نيل سغل يو

 ررنانوع و املا يبدا أ ا نعطو ١ نكد ها
 7” ردوا دس نىمب سنن اي ىمبمل اسيسوا ١ 00 ررلاع هدذ اواص

 اال انما حسن ١ ام حرهذ) صائما طوس نأ حدا حصد] [ذ صم وفدا رع
 ارب ال نمؤسملا >اد وجو ذاق دل دا ارسله كرو اهلسو ىلذ طرب ناب 27
 ارم مدع ةرعئرلا لصا "وعم ناو لئدلا ص١ نهد نؤاعلا درصرماط كلوا
 دودو نحدد لحين و بجوح يدع جين د ما ضرس! اوسو اًردط»

 ىلرع نسل نأ يملا نا ميعزك هب نيرب ام امااًيب ردامراص منع تس اب الدو
 م نرى مسا ند اًطو انلطمرس نكس لو و الي ٌتلآن مدل ناوا هدد ١
 منهو تن ابمرياك ا نماحا'ملبالو هل اند د مئعد د بجو لداخل اند
 ردد نااماجلا هك دريممم اك نح سبب اك مىاحل معدد نكس نا ومدكُم ناح
 مدعوم ىجاسلل لاه نانمب عم شا! ذا هند نح ام خو بد عع ىت نماك ايف
 بس م ناتتلاو اعط د1 مسيل عت سب قو روط يسهر ىو ىلإ هاد د ابللا



 ممل خيل ىمزلل اّخر نبح نقرك) م ّنلا نحنا عم نماللا عل ند رج قوسا ناو دن اني 3
 الاحد اند ا لعب مون وبس 31 ع للا دو نلاد ى لأ لله) ج١ لش دع صشلا نهريولس 1ناث كا ميلك طلق د رارلا لحاب عن لخا ةطلنح اند ١

 جلع الد اجد سوف م نعلمه دال بنا نح ةلاهو

 | 0 اولننا>امابرحا نذل زكم جدل ابس انساك ةيسبدخ ماعاش روسو ندع ما بص
| 

 / ا وا روبل اهدرعر رودس ياعرب وجو د صرحا نماء اطممومحلا ٍ ظ 7 نارهيو راهرع عدوا اه رحم ابين مس اند مون ف نس نسل اوم 1ك مام دا ىكح,لسب 3 ْش ميقاب عاطم لسد امال اء نما ميار انمتوارازكلا ميجا يع ' يارا يجب اهك مكر نز نكي ف امل د لمص ف ىلح ميكن يلح بد نسا دامب ىجحد دجول اذ او مل امصأ ظ 1 ١ 0 0 ١ و ١ اكو 10
 0 ردع يلام لذ د لع د نئعمل و الا علاوي يع رملتارها١ !وامؤل _ه '

 ”روحرب ند مزيهاذ ةبزجا ةرحاثإ 3 حرس د ةختباسل )عب ارلل نعنع نو نسول 2 ريما درا تر اج ايد نىطمعملا ماهذا يارد رجلا ا نص ان وكي نا
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 اهزاك مهل مد نعصلا مهو مارال اع ديازلا قوما عاملا ر وذل لعند ابزلا عو

 تر عولع نزع راع لكن د ند. ف ناطرشيد اميل )5 سغدس د ولمح يف اممل اح اىلا عمرسلا ىلع
 يعلن ادامر بلع ودا مبتعل مع نأو ميججبع عرعر ند ىلا قمم كرس اف
 دزماه رمد مدباع انميدع مدع عب انر) ع وتصمملااب/وك ندوسعل | بع دانام خيل يقملا

 معن ءرباظن ن راذوب رءبذع هداي نل١ عيهلم للا نذل سل مند انه ميندد شبل ١
 اسر انس فوحوتحل ار واول نكد نا زع ان امس اونج احلا اكد عمم هردلا ليصعا نإ ١

 لانج ولد ةرجو هاسعف) نعبد درص 3 راطمرلطي ع ماها انكر اهوانشا بحد
 رموش مىدر اسمع ل جرحا هد اناع نس نيج ول هعاعسر يوودل املك عاعس 0و ْ
 حجاىرصلا 5 هل ويم نيسب راو | رسما مرجدرا نهد اجا عرتعاادازىد ظ
 معدادرو) نش كلل طال يكن ىاقرئام نا ذ يباسو ءيلعدأ 100 ظ

 6-30 رع امرنا! نسخ انه يزل ناوهو فشل سومرغل لكل نير مد نع الابا# نياحل هيل
 ١ الو ماام دز رعد ىف لص 2 فالخ بع ةطدهشاذ ناوبح تممرت ا ىبلا ىلا
 ظ مِضانبََر عزاملا للبي اثلاوب انور ءرسمب لشساط امل ارك ىع قت كملاوث نع نعل |
 رزعربشمل ندعو ع تر نالريهسا زجلرا يبعولطملا نامل السرلا

 ظ ن الى ناب ميىحل عام اواعا# رس عرنديد نعلن نينا راف طرشا 'ركو 2 5
 ا لبس انرحاب ندامتلا دبل أول قست ام نك د١ مودا إرسل

 ظ يبذل مكن واس امرا يح وطالب مهر حاب دال يمد كلا 0 6
 00 امزفأ از ايار وح اندكسس دا مهد ندذاوسا رسم دوا نلاوكملسسهوإ 00
 امين ان ”رواسمح در طرب "ف ايم لس مرا دمك ميشا ننممط نعد ناوأ ٠
 مهمل نمل ام دن دارححلاو لثر نبذ نوب مم عشت ويضسل ثدهف ما ْ
 مجم يوب نعل يكرسأ | نيل لاهو نبل اند يطغأرل ريعن مالس 3 ١ نع كلدويبحج انامل |

 نسج قمل اد اشعل لد ذ نودع 35 سل ايد بحو الر طامصنسما ارو ا .ةوط اح لا
 ا نبزعملاعاف ملم نال يرس الأ عك برب ريظزت كلن جانباو 0
 لج نا ويب درطن لدم ماسال اع بوحولاو ىب لل بيرل نا نه 1

 اانا يباح ولك توي ير اىلو مهند نريه هالبعا يرس 2 ارإ نمسا
 مجدروب محذلا مل/رد دامس دج نمي اهنا نيس ايوب اد ردو اييسسم خنيباط ثرسسا
 ا اناو ناوع' نش لل ١ يشدد لربح ول نب ريشرابعالذا نمي

 نوعدواشس مم انكنيوأ روم نر هعسعم دروب برحلا ىف يناراد ذيع نيعمرتد 0
 كارب جزحد اند نك نارك لباسم لع نمو ادن راض يلا هدرا نمل ماسجشس

 اسردرت اهيزعٍجْنن ماه الص ىرلابوب ومحل دويل هلا يلف ناطاعخ
 ٍِى ًالوازا 3 مااخ ْئحذ ١انبلك نحر يوت ئئهو عامهجادا لكرب مراه "سباك نا
 نم يشار نون و برخا لضأ يد ن رعب اوان د السني يلا مهلا لها
 ند اة ربعي ورسانواماه3 ارا رثيللع نزرعنم ببعروسدا اًبرم دشن ىدح

 1من اكسر امل اني ششجدرت ا يهم 11 نسعع مدار هزار مل احمد د١ إب ايه ا
 نرد يف ننتدعا اب د نعد وا أنر ل هر وعب برخلا 0

١ 



 "اننا ننحا دام انثلا نيعاوبا دا نب نحل نيب اهرك انملعل يما كدا انزع
 ترد اماريهرببع نبعد نهريمب اهيا1قيكذ نا لافد هل فل ضخ ل ذ نااولم ناو
 ُك ءانّشانرذ 3١ ةمهرا ند اويوكد حنا موتا بوو اد مكماع مهنيا تجد
 ض١ تاغ اوامث/ ايس مارانب مييلع ةراغ1 راح ُيرَيَعسا ١و١ مامهرا ضن انومد
 نونماد الج يا نامل م بحو اند كلب اكن اق_مهد البلا نب اكنا البل ميلع
 ا برحلا ٠5 يتح نهد يدا رت اث دالإد فولرلو اذرر عله ١ نمد انس ورد
 همارل |سرح اهنكس ناك امهم مام اركي امد اهب لك لاوس ن انبهاه ملت دو بلانعل ١
 تيدابن يكس ملم تارا و : ضئنىل د وجو ذا عاميم ,نكسم عالبا
 راع هل انقر ١ ميتنكمش رعوشسا ١ ا ابدا لد نجد ةرل وج ,رزع
 مسيلعا د ركب) ١ نا د ود قمل مب نأ | ند ذ جام و نرقرمل اريه ادد رب مالوكس
 تلقا ايهر امها لفرط اهم امل ابح ربيانرا مايد ا بقا ولر انعي) نفد اش ظ رهآ ونا ناك نال ام وشلل دنا رسل نعي ن ىمبد نيثلا امبدكرا يف اد هذ نمل ١ 6 ل ررعلاوع م/اثس مّسانؤا ماهل امالعادا مضارثعاب
 2 لايم نع ا ام انأ ولا هلؤنل ميل امهر رعى مذ 'ئي ند دراما
 1 نلمس د مد رع بنع ن3 كرما ١ مرح راه وطن مانا
 .ايييساو نادم رجلو هب عاجلا حرفا يف وشل داما زهو تنخا

 ادي حارا نزرع نرعح, 2 ردود او واتح نم أخا ماعم ق يملا 1
 0 ر مره برطا نع مرح اعاد دو اهب جداتن دا 0 زول هجر راعيبست الطوب لول م 1 ْ ْ 0 0 3و لام ريل ا |
 ري 0 0 2س ا ل ل 0 اررح ١ عيسسح در هير مو عمم مابه لسان إحرم در رس ( ا رس دود حا دوش لذ قاوسد زم 3 ثاطسوملا اح 0

0 0 0 
 ٠ م مبراس إنه

 نم در . كلا انا اوان رالف ا يفأ ا
 0 اننراد بتك مله ءاسسم 0 ا بابل قسم ظ

 ليحل ل يبا نذر ظل ١4 رو تنمو مر عب دال نحرل ١ نابت ١
 دلع ناكل اهل دن در بحد ىلود ف و وتحد نام عمتسل انام 3 اري ىتسا |(
 رد طخ علا برج وغانا نادومو ير نم كا ارش ا١ عاد دال فا ظ عظ كر از مل قاهر ىصسملا ' بي م1 ةلرمم بع املد هل ليحل هن ف يسم نود نسا | |

 ا رد الد سوا رميضرو سب ديرط دل اوإص ةميرع ا 0 ١ ساد مدع ماقام برجر لع مرر و 0 0 تدوخيلا 0 يدامقلا
 باطن ناو هد يش ز ايس يرد منان حال وسب م نزعل را ناررعل الك نم ] لرد اح ميل ووو د ادن هد ناانلطادا ام ذراع بجي ايان بتطوثمت بحت ' اه هر ا نبسبح منعدر نقال ههومح ان جلوس سر يل | لاسم ظ
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 ملا هاند در ئافا نا نتوصل نت مم مما ا توص هرلو امس ىلع 3 ةارملا
 مواكب هودتاع نا ناايكو دون منغ منام امره لاو د انما سأ م مدعل 7

 ثارت ردي الإ مؤلسالا رمان ناجح دوم ذو در الز نيركسنوا نلمح نورس انا
 ش ميسان ا.غارسم انبلا اج هلؤسسهول و زا ماوا لف احل إد سبعا :ركوامهاتناو

 املا اد 3 او ماك! ىع عربسم عا واود ردوا ١ ضع ةندبلا نسوا كد
 0 وا للا نع ونس أو حاسم ١ نم 2 معدواؤبلا

 معزول ة يسم دام نمل نأ حلا درب نيش دهيرعنمل ليعرل ةوشس
 2 ارح ةدرلا طر ررع درسو نيعلا) ودمع ولاشي م
 مو عبور وولع بنش اني ةامبلا متانلط ! ل نم اًئدطم هر ميد بكا ذا

 بولطملار ند نا ك | ول بلاطلا مم مرجع لا دري دل ى!امتجرميع ىلا هس ف
 مبلاطؤعر ىئس اك نأ انهدرل اعبر هيلا وف منع بولا وبلاطل ارم نع

 را ابجأز جيد هل ل مبلاط ل تجر واع برا طملا ردك لو اهوتير محب دولا ياك
 بسر ار اد لوح دوا عر متيم مالسأؤلارا ١دىف دود ل نيد نم لانس دل اواع لما
 نعربلا مل عنا تايسل مبان عداد نا هنالك غبت و رلا ع ىلا نه . ىكسدأ و
 0 0 ط١ دهر هيد زم |هرئوناراعأ انا ىجيلا نب بسينا

 ماعد | ضم 0 ع ترا
 ير ايدو دب دل ضررمل اند هبل اطرذت هوعان م ارمسصل كاوعلسد
 ناحل نرحل لاف رصعا رايطبلا» دسم دمج فدا يقلل اذ :الرلل انالو مانا
 ا هي 2

 0 5-5 7 8 كر لل 0 0 و ل ركمتن + 3 امل 0 4
 ل سا ةدزعأ ن بسلا سب

 0 اد اس ا طا !
 در اراوللا رزقه ذ اذ كر ,اد يلا“ ون رسعلا انهرك ١ ذأ ن لاو مركادسس ان سسل ا ندد
 ىيرها انزص احا يعملاد خالل اناكدا و نبع شرد لالا تلطن3 ثكاودابوعلا عنز رحا 8 2 تهدر وونل احد ب هيما لك ب ىلا ةاندا نسكللا امهر وزلش

 ا
/ 

/ 
/ 



١ 
 أ

 ا 0 دي د كل ١م اكد داو عبدو عا دو ميت ةعبرأ
 0 اا سيم ربلو] نسل اعارحو لح هك ند لسمك ءلكادخ
 0 ىرلع دارا صولا نا عربرج ىلا نعيمي لو ئيطخ را للا شورو عامجذ اد يبدع
 ناز وش لع يملا نل خلا 'ةاكزلا نا يح حاخب حبشي لماربد نجم لاس و
 <ناو مدهلاو ناك ٌنبح ضرس 'ءءزع ويد عر ند[ ناو ى) لأ و ة6د عنه درطاللا
 1 ملا 06 5 ضلحلا هاك ذر جلاجل وما جنب هحيذ ند يلجا درب الث دل التإس١

 000 روك زملا هطرسانب اند و١ لاسم نوكب ناب وك اح ل > لبابصو جا د طرشس و
 1 0 م نجاد ىيبلا فج مج ام من مرح لع ند وت اك دلك ل اس ] ظ ١ جنا زص اخلاد ند خالب موحد ابطرصاوا دق |لس مم لرموا تنور يسوم 0 0 كراش لكلامملا نال مىسدنلا اقل سا3 نرلا نالع وي و1 رمل خانم مرح 1 ١) ناوومل ارك دما اكد دعو نيطسن) ساروهد مهسو ريد عود الصوت نحل ا ١ قرع دود هدو ,بل ع ذل ال صين تاج 00 عئسو لحد الحمر مرا جدلا ج 00١ فءالسع يدوع عراول و شورداعو ننس ىسوجم جى دم ىكان حاودل !باتك 3
 5 لئلا اناا و معلب اىخرخا ئم نب م اهب وهوا ندد لمجد ا اجمةاحرحد ْ ٍإ - لاخلا, سكنا ووو يل ١اح نيم هأنتس وللا حذو ا نييلك ساو ” لتس عسملا لا قدس نام نبىيسوا ئيبلك هسراونو
 4 ورع اماحا ند ةدننو لمحرا دل: صدد نمر ارمود مرتو را ليما ايحرسس

 نوعا عدد عسا من رص يفعام ىسرجوع لسناولو يدعو لال يسب تل ظ
 00 ءاوكع ماجا + 00 نان د١ سرح داو تطل د ركاب ملف وقسد 5 ليعر نما ا 1 006 2+ ىجبأ' كنت بلكرا يمس: يح ا رز تار لنحةرمه دري رد يح 1 جينل 0 | 8 ريو مانا عدلج مدع رجوي ونمو رجا ةدارا وادم ضن 3 ْ / :ذ نجار ص ١اهطريرع 3 ناكسيوُن 0 ا ْ موت وشد ذ اهبانك مالم الك اوسن نيك يب دعا امزس 1 روؤدر تلات :باصرفا و "يحيل ىداحو اييسم 00 اللطم نك م [

 0 وردوا يحال يعد الت لعالتا ترا هكدا هال لسراو ريرمل اىنع وىيعب : ْ 0 د ل 2جيورإ 2 وتس بلعلا لاس يئس ورْس اد ا 5 رك اى ا دمْلط ناسرارر يمي يخوي هرم
 سس لكك ندع م سرج ل دلل ناكاناذ يدرج مل مس ايباد مدن 0 ب / 1 ٌةاش انؤبحمول و اخ وش هالك ةاثمانرح قدن ١ ياي رائس اع ْ ١ راحجاولد حا ناو عدلات لئئائبع مرمر ان ع نجب الو عورل ارم نه ا ١" ةناميجد ناد اميجالاب لح وام ضامهؤحو ١ رجع امد ندد | ميخاف سريع |

 3 ا 4 حن مانارت حور 2 لسع رارذ ميم 00 مزحادارا هلد ذا لسعيولا اك بح يبا نا بخ لك 0ر١ . ْنحَتاءاهو نادو احر نص اد لذ اياوسد امج 1 رعب م
 ىا



 ىرشلا عز هركبد.ركيس ذولا نكو هلعشر اًسعاذو لات ريكو ىجس وح دارخلاو نيا
 نافلداصلا# عن د ٍنممدا دارج مرضا و هل نحارإ مدكذ برليق هرانب ل ٠ وداريي نكي جا

 هعمل اانا مميافد ننخ اعط نه ءلومملا دولا نلاو دابح,قدرل اب ص هنارحا سس
 مرحا ةرفس ناك ن اذ اًريعطو اًويظرب ون ابل اع عرب سسعل عبرا >/أ ىف لك انيسدا ايح
 كلاش ا د ىملا د هيل ابرس اند 2مرح لل د تىىد موٌنحاملا تي لس ثيحرك د اح لاحت
 الناس مرك ومد انجرو ىف عاف ىلو خط هلع ب مد عودا نسسملا ١ ناو ئيطا ذأ ناسوسسملا
 6 0 0 هرأ وس 1 دهم موك ثلاملاو اًئدطم ليكيف انا د
 5 دج للعسل مالا ارب عنب وأ ننال دلضح ناقه دهرح

 اذاو او كبح م الد نيخار علا عوطنلا ندع ى املاو ارز رم اييالزنا يف
 جموس اداوم هامسوأ برهم ا ساومعنوا اًنسحؤومما بص نيعدريص دز ْش

 هن رنؤم ايّنح نامع اتهحراج رع نصرا وأ ند نحرماعرل د جرجير د دع لكنه عري دا

 عامجد ارد يشمحؤمملا اما بلل نلخام ضرع لو لح رجب سرر لست ن الا قت امر
 ىاوسنش جا لبحر هامه رن ارمون نا جرداح س١ ع مانام سديش صصضا داىس 3اامار

 ١ اذ عيبا ان سحولا ساو لبا و ميال رض نسور هع هاوس انتر
 'ؤر امص 31 لاح ءبلع ةردلاء دونر مع الاو د اثلاىسنادو ,يلاعا 'ىبسما رده هذ
 راش, ردعارر ريما هجعنم ب ادا نأ لدع ملايات ,سلعارو نمر اصما دا ىمر قلو
 لوس درك نيالا يع وبلعر 2, ركل سند ان نبض اننا مدعم بصبإ ناد لح اه نرعادان
 م داى ن معلا نان ١ن ود مشل و 3 !ل ايم سس اسما سو ريعببلا بزب نسسملا

 مهوملح مذ نكي مدرب اج وعدم ى درس ولو باو دل نب اسي لميس
 مرمعلاى ا نييرحّرم رئئردلا لسمل اوكا لوم رلار انما يءريلاو ملحق د امكن سو
 مدل نقف نيدو ناححلا قا ةاكند |! ن ىكتاما هل ىسرإبر نونا ميد ىنرا ل١
 دكا هل نه دود اي اه ىف تلعطولا وريلع
 وعد حج 7 ١ بلئلا لاسر يدّسسملا نكك د ل١ تلت ل

 : 501 جرن« هد ؟] بلسم دبرخلا راو نهاد ملاح هنن ىس ا رلا
 نيبقلا وا د داما ىا مت وعر سمل ىلو ىسا يعد يعل وسمعت محو و هحدابلا ئءَد دال

 دو كرت ل بفسسيإ نع تاؤنق اي نيريخوأ سن وم ان نيطب مين انغسم أو را دعل
 ناك جرحي اد لد يورو و تابعا هع سدا دعا ميلع
 ترعزلا فاى حرج ىدرمملا و هامل لحمل نيسعلا اوكي نس 5
 دله د رمد لمد و امي اذ توملا فاو ةحارح نيس يمرلا ا ناكونك

 بر مرمجب ث نع ريب هول د هيلاعرو نيج يرهأ د تعلملا عضو د"هذ كاسح ل زمر
 دنت ؟ووايعاأ نيف لانو اك. لح اجا ناكاطاع لح ىف نملا ىلا" ونش تا

 موتك هرودوا نبض ىلع نياط وا مود ابلك وا امهم ليم سر )1 ذا و ىنحا ىلإ وْ
 هت كر ل باث نام و هحرجد مناص ائوند ايس كابور هدوخلر العن
 4 وفساد ريع دار نكنو امهر جدا وأ ئبص نرد هامرناك 'نامح

 لوا لب نادو عينين تن مامات تاس ل ارو ١س نان



 ٍْ 0 عع بحاسي ريس بريل قود الو ديلا 3ع امد زلح ءدلع
 معك لو لخش مانا دع نيش دج نم ىلع ”ىكملارارما؛ سمح: ةامح مرح كرر مل ذاع
 "ميسم زراضا نبل 3 بع طا لو ديك ورش مرد حانتع ذا لاحت ,يلاع متر نبل لح ثا
 هس ودون غشساوا ميشت ىلا جانا حاف 'سكرح عت ددا يملا سدطب مشمس اول و بلكوا
 كنزي درك لذ نيكس ميعم نوكبذ ( نإب جييبتكمل تام نأ و لح نان" ليلا ىلا
 ١ سبصعو ثايح ةرهجطن انب لؤي دس داي كلم انب ذ يدرب نيمدش اهركانت باطلا و
 ١>" رمرخ هب سعوا معاق اس خاقو زم جيدارسب تبشس وا يخرنأ نبعد ينو مس
 أ انقر نم اربط وس وا ئتارم ريع ل1 عرس نا نيركلا ف اهد نم يد يحن ل عوبصتمل
 1 قيسسرعأد اعمر ميعل ١ ناكوا ىشرلا يع ىرئهاعرل اند دخلا يئشحبلا جر ريدر يؤش
 قره !دلح حرجلاد ناد حورلا لسعر ملت عسا يرسفلا يبد ميس لاحرل و ضراعل ”نلمد
 ةل الل درسا لاند داع عيبسما ع د هيل ] نيب اع اربضاع نا ئلكسالا ىبصع ىبوراسب
 كرد سدة امدح اند نطلايإاع سد تاراماو ازد سر ايحالا هل رد اهم بحرب اه
 1 ميمالاو يرماورم نملادل جطذ ليد +لار انهما انراراها نم ةةرص اسلام نك ذ
 ةضابإإنو مزكسمملا ةايحا اما درم صحار جرب م طرضح يف كس ناذ ربل ١وكرخلاب
 -/) راسا لد عمت ,ىجلا ل قاربت حرب نطا ”ركرجاماد كدا جرد اجد نح يللا
 لاخلا ف اهو سس واد ئد سه حج ربح لجعر وا نيك | ىمتاعسلات يهل ا د 20000 ناباو) د ند نللا حرجا لو ضخ تبا هرييش هامر ولو رابح كرح
 نيكدلا و لاجلا ثم م١ ه١ امإ لاك هاك مصرع م65 ندأ نا للا ىمعلا لح
 ك3 م0 نئددل رسم ى) عد نه واع جحرجو١ نحب ل5 تامىنح رك نيو هن اك ذ
 رارف نما وتشما ناك وألا هحارخلاب مير ماه ميس اند ١ إىل نلدم د اى اننا م ابلا نحم ىجحزنم ئميا ن3 وممولا م رك ازد نمرحأ ًحرحرحرحدا
 مكك ن سن ىكمد مل ناك تاحارشارباس ى شي ذو هكذ ئيعتش ويلاطعار و نايم
 طتررعولا مركك لمحو انذار جرذلاناكولا '! لح لولا حرخاب تامو
 وص نحو نبذ 31 لك د اج امم ةاشس ميلا تفولاح هبسساف يحمى 3

 نا ىبحلك 'ةاكد و و [نصدرلا د نيجحرشما يف
 اانا اعذل ادعو هرصأ اذ يرملاو اجد زحو ذ نحد هارم ئدل سدرلا حرب ضد مؤمعلجلا لك عاتب مرد ر نك ايسسلا وا ناك اىئمح 5ى دب
 سئار ئمزخاولام عرب جرحت اممحر وشب نين د امم رح
 .ةقيط ادم يومها لص مذ قد رمز و م12 بلع ر كبد هتيم د اح دقر تسد
 وب نارلا ن نمبر لكل قابلا عض م ح ىب نملا فنحييلا يما د ئتعدلا
 مرسال د لت غر ارش و١ ويلا عززت اق نحاو امهطط يف لحاولذ لل ادب
 روم نقش نأ نددح ملم ةارح اء نع نو هس ايحرجد ا م ان ىبع ئرمس
 م 000 ٌةىحدأ هند يجدوا عدت ىئدسن 2 نو سس ةايحا مد نكن ماداذ ( نيهوب وا موب دبل
 1 تا ناطر رم وم نه 000 ُتاًمرع كاذلاو راولا



٠. 
 لجو

0 ١ 
 ارضو نين قاع مهل ف هلطا بابنه جاد ول ان ييشلا يبت يراه

 لل
 و

 نم ءيتاطو عّرل لت حنع لو دعا ءيعع نون وص نموا ءاتح نم معك ثول ذ

 لحرارة نب اشرلو مورسمع م امج ءبر بيرملاز مولا مط كلذهىت عرس انام اعنا نه ع نوعا نمش نس ل هيلا او نشل دن د بي نشلا
 ناد ةرفلس ةابح وبئس مسلط او ه6 2م عرب عقول اك يحصو دل 'ذاك ند ١ مذ دامصمل
 ةاكزلا منعش اق منه وترد ربسل لبك الف بكرملا مطلف فانا امل حوب سه ةكرخلصو
 لبحال دلل حاد هس و هموتلح عطرا الذم باعد نانا ند اهداا نكد
 لبا ركوسيلو بب نونلل لل ددرتكرياعد امش اميدراملا مسعر ! هيج عرلح
 لولا اهحدر جد نخل لمرسا نندل نعل زيبا نرذلا عقاذوص درت ءنع لاطامخ يد
 معد وعن ع دو عوج فود مزجاك يرملاد متل جارك عطف نمزحل ف بن الو ايزاسع
 بيلرتا نيررركب يد دركلامىون ربلا راسم نع مذ ملسو ,ردع ,دارإ ضو دل

 اهيعوزد لأ ير يار ركع يوكو اىحانصوع هذجر مّزَع وو ريكو امه ذ
 سحر رجا نك د فبل اكل دخا و وبدل ددد د مرودل يبد 37نكخ نحل خفد ارك الد
 ةابسملاو ٌعرملا م عارنالل يمرس ميكر ل ىععد اعانربعيلا نوب ناو عوقد
 نيبنر ابنع أن ستوب أ مز نمزئبلا "طل نا قيافرلا قوق عامحو ان تيته
 <!نل واعلم رسآ الإ 3 رسب 3 | اموسخج خا نعد تاه دوجو يلع اب الث _رزجلا يسن
 نزح وص و نْداو ام نمرسبم 3 ١ مطول دراسمل ابابرسار كاس د نيلام ننال اق
 ارزجحر كوكب رماني ىلع ابيع ذر معرب انلسلا مل يئس ارسعا ن اكواد"

 |وسسحاف ملم ١ دافرجخاعربعوا متر تع نا و ندىب اربع 'ئيح١ برس د مبادل لزيت د دا تدق رو تاون مالو تساو ايي
 نو در جبذ حربل و هرم مدار جلو جرا ارسسحان حدا ذا 2 رلتنلا
 سس اب اك اندم ىكسلا دارلاو مميطعل ١ ىكسملا ود وارننب سلا و ايلا ىعم
 نماخي نير باهرارما برو ةدراولاا/3 اهياوايبرس ىيكاب/اه دال بهذ نامل
 اسي لطنن يرح 312 رحم م. انيب ناو اند بط اه دتع ن١ هزي رباب ا دابا ذرعيسم
 الد طر اربع وصع مظلم و 'ئمعل اسكر علل ةدابز وو حارسا وْ انا هذ هوَبد
 امه د لبنع امهلبع الا نمرع و موو ب ب نذل ىلا طوس طوول ا وا. حور ج تك يح ارشد د
 بروم رائانتبا لامس ال ارصص ناكل اًمربجد 3 كن امهجا لضم ١ ان/ وك ءضمد يعشا ع زم دجربولا عمدا درت اصغر نع ]15 ميج زل رحل هحوب د
 جنبالا ةحراجر امه لاسرارأ مب دند لعئل نابع هرجو رند ١مسبل لا مب نأ 5
 مابا هللا 3 نحار راو ان نيرو امك ني ميعد ميدو ينل ١ يت نانهيسلا هدر امد

 تار ور ني ةمهو جل لحب اند قمرا نيب نل) ماعطر هل نعل باندا لها ىانذ و
 روساويع رلعُو داه دارطات رردع ,ددار يسارك ارد مااولك انال د ىلاند هلؤداماد
 مرا نابس 2 مد ردد اجعل لص! انيو ىلازغد ند نت ليست ند مانسم الذ دع دا نعي هدد ١
 ىددارعتل لال 3 ١ ىف اييسسم انو نب وكر ىلا مل اا د قسمعل ناو لان وداع نبنع لا د
 مس ماسح ريد ْدْلم١ نمواع ماك عامجذ اد نب ,لد اريل نها اهسنرا ادد اك



 ا

 يهاؤد وب عرس ونال عمو يلع ردد مص وع حجو صيد ىسيج سل اميلع
 07 مرح يلاق ناو نوح مساد ,نلا ايل ذو ةالصداو نان اك هيبوكد ع سم
 1| قدارارا ناك قسم نوم مس ان كونا و ىيدا مسام جك داداران اف د هيب قولد هثراشمم (| عل لو وعملا ءوىساب نيجلاو ميلا نص امرا لان هنحنم ند درت لل مهام.
 3 0 ةسهد بهذ د نامت 3 انج ديدح رجلك ب نذ ايكرح د 0 معه دعا ونا مد ادردتماممؤبومو ور صوعو نوعيس مس اره ذأ جاردك حما ١" نسوا ةدرشملا لارلا يمد درج ليد هل يور أك ساو لخا ىف هدع سانا لعل | ويلعرورزرلاه ص ذرلا ىو ني يعي وص نزع جرحت ريكعدو سوم جد لك لتسض رن زاوجلا ين حط ركل ن١ عنكم ا ىلع ناو حيداند نالطأ ليك مرخلا ءدع
 20 نقد راكريهر ىا :لسسبلا ىذ يفطلا مادمت ئسلا آما كن دنع مْ لحاس و قاد ىلا للا ويد يلع نا منار دوم دلا شراميط عظم اضل ١> نيا اسوار ل١ جدرلاو)' سا دن و جاحز هج د بصقو
 | زارا حسب ميصلاو لوالل ليما رص ىح ذر قمتد البد و طوس وح دج 0 را فام نانا م نشلج حسو بالشسو جاتعد اخ 2320 كل الح !يزندا اهرفطم خد ايلا رمل تاما يبايزاص م ىلعمو ماعلا ار ام, ىخاد املا ٠ اةزرومملا ل اثعطلا و ل ىلا نع ىلا عاق ده للا لو لان انالاطسم !ىيصرت ل مي وبيلا نع ادهن فلا درجم لاقي لاوأيب ميناس خي ديلا ةلال رفا د يحل ىإ مي وسلا نع ايل
 ارامل يعد محوج دا نحسب د مهسل نصوأ ف املا لدأما ند ,كاتم نشرح وا
 يلا كو ملا وأ ىثاثلا و جرجلاب ىا امي تاهو هرو رمى مهسا١ صرع جرم س2

, 
 مزباذا د ننامقا وأ ىردصال ل ارح نس لمجد اهو و اهو ةدومعس ندى صاب انين

٠ 
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 ملاذا س وو رحر ادد ل رسملا ف مدرم طوس ع نمحو ا نيش اع صرأب مد نت
 1 نياط 00 1 "شملان لمتلاا اووانك انك
 ضرع ماو نلمح مارتخ وا عيمبج نيبسبمد تاك واد الاه نصنانو ترسل زو مرساب
 71 يؤ رم طارس وم رحؤع مث صوم باص داما 2 ْتايملا قنص
 "احرص ل رممملاك ةحد اجل للفم ل نئسملا نا فايا يحد تامامو) ند يردي 3
 لك ردو م ند يعل مسح دعس م ىرلع ل سام نصر اب هدارس نأ ءائر يساياخ دش ©
 انو ضر اب طاوسسمت اهرعوا مر يبعد 3 ( 0 2 ل د ا و ىوطاب موس هب احاول و ل دا ناك ال“ © مورا و ع يضاو ووصاباك عاسس) ضر نجل لإ مابابل تس طزاسص نسح دا



 نعاس ابنك رسرارل واه نجح لعامين لص ءناذ جوي نم ةلرحلا ١ وضا جرش ملم ردح
 مسلس يطع لسراوب كنك لبسعلا اب“ حرحلاب ب لهب نهالو

 مل نيه اًمعو رادو دف د مدنا لباقي وصرفو لكك طلاو عابسللا ّ

 حداوب >ابلعرص زاجكو

 انزوك طوس ميميهاعام نبرصو ى) نيام حدا لا ل جمل حامد ب ابيطالا مذ نحأ ىلاخد
 مب دنس رد الذ ةايحرندروكردا ناد تايقام لك كت للا يت منان ,ىلعم
 ,يراع هلدارمما ثوكووريعملا ىرركب ثدصاه مبداشلو ةملاسو و ,ردع ههتاياص مل وقل
 نى اب طوس يذاع ىنسم ليد مثلا » ثئرداف ميل املع كرذكد تحررجامو ليم

 ربحانصوحُوب عاب ابسملا دحر احر ح دن ناد عام ب ل

 مبحاصواع ,سبخت ىا نرصلا سم و هيازعاب جبنا مل اسراب حس زعسنو
 مسمي ند يا دمك انلرّوزتا لجمع نه هسو رسب رح هرحاص ايجاد انردت شي الد
 زجراجلا زعم ن كب انا كل ذ لح ف حدس ذر بنعم حسو ف هنوشحد د هردج وكدا

 20 عرضلا ْمحراجو لك ذا ك شط مدواّيسو# ,
 ىدرط علما ص ىلع عز أرعرتا ورد يع 0 ذ بوسصلاباد ركب مكون نآل ال فال اد

 لاق ملا سراب وسو سمن نا ىجد الا ل اذاك دبسزد د ا سد ابد بع ا شا ءدع >
 تيبكعز وع 9 اريح دكت طؤخشس مو ان/اريط نعد اهتداجا سا اق ه.دلر مام أ
 دخت انكر ةاززك لقرار اولا ة راحل لها رمذ حر ىلا ىدان ضي

 مدع نذرت ل أ ق نرصلاىذ د ل مل, لرعال ونش لي رص ميك نم لكك ١
 بيبااّمل واع هواتد لدا ند لكك فاملاو ماو ه اردد نْتسارإلا ىفطرشس مالا

 ملم هن ح!نيباصلا داراول 2نلرصصل !يغطيعدا عوج مراكسل ثوكي نا نيج لهاا

 للطا ممل تو سلف ا يسم ا 3 هلم لك اول [ىئاح مد د د لا نب ران هر بج أذ
 مرحب راؤول ةداعراسص دله ذ١ ١ ودصر تبا ذا امد يخبل درا اك عرج يرامم
 هدام بر عريدزكل١ نوعي 3 هد اياعر يصل لذ ذ هذ قمذ هدو ىلا قام ل١ اه
 ميلع ل سرزااهلكلا ١ 0١ ندع نيل اب عاتي لونا ميل ىمد نال نكشف د دوؤلس
 يلم ملال ١ْناف

 رام 51١ سي ورم هماع وو لا5 وتولسحم ارش كنس نبسص

 قيالاوفومعلا قلم م هلم قم دل 1 مد داع سل ها مرو لاو اني جرحا مطشلا
 ,لنيحرسم لوو ) مدعم ١د امسك ىز سي دح مشن رولا اوه ط

 تعا نخاع يرش قاع .لللاىعلل رما هلل "يا
 تريلا دذوانم نايم ندامعلا دويمرم نم 5 كو انسب ل هن 3 ارح سل د

 جن هليل عم 21و دج يدار محق يسع ربسملأ نم بلَجلا يعخم و
 كارد ارسنال مول ئىاثلار مودل د يوسع نم دُد الن اين باصاول اًكديبع

 مويفكاجسن با واج ربع وكب مدأ ١ يدىلا ىرلا مدل اور ساك

 ناار دل مع اهات ددمب 70 1 حلو دؤوب 0 د ابد سال ا مىيحل
 نبع حر انغلا تدم اكول د املارلؤ كد الئ هب اعل بوش
 سو تجوال ردا ىف لح ابوس

 ظ ريح هذ قتوام نبى لعد يق جدايل ملكا د لتمر نبل



 / 0 : 0 ١
 1١ ةلا ون الا# فال د يعرتاوس نم ند ةناؤ مرسلا ص جم دا 21سساداًبكرجج 1 لسبب الا

 نّيرهاظ و لجن اهو ءبامص اد لاسر 2 يارد مرا ن نبع رسيصوع .

1 ' 
 | اا /

 1١١ م عراوجال اثدو ذا و حرك ناوسسسو حداوجاح امس مه ١نول و حالسل كلت لدع لذ
 11 ١ "ىكنحا ىعفلد ةدان ظردلا ضد "ماهل جوكدد وحر اجلا انج ”لاو ابلابس سوا

 ١ ةيلر دعو اعهمليع الد دلع غرابسن وا همم اعد تامول) اممع ولف ريحا د تيزيا ين ؛ نطو يدا 50 1 00 0
 3 ئيكس مرن ناكول ءاعطم لح ردع لم اكد رحرحن اذ رريعلا لكلا حيك 5

 ايوفدح لون اف عرب نوع انس هب لد ارا ربص نب حرت ا د طوس
 ١" لحي مه)لشئر_سورس الزم بلك ل ميسا ءاعار ناوعلا قطري مائادامي رهو
 5س اذلا قلاسر دا نشس 3 م مس املا و وذا ايف دحر مدر رئرلا هصولعي جب لا ندل
 قبلكردسرإ 5١ لاح لاسراال اد لك ل !ناوحرو سو ميلع مندا ورع رص لد نمد
 || مرد عقجال يملا عر دع دا ئئريحاص هازع انكسر مسا ولا نك نهد رياصملا
 7 ماسزس ذآوب عطش اذ ررولادانعالا شاروطل ليك املا د مرا ىبنعد جيلا د
 أ مىكرداذ نبرللا ١ امع هز لعدا نع هذ قضم روحا 3 وسبح امعارع اب جوحوب يراصد
 ! ري ناوادؤح لع لست دمازعارتد ظن نارزاط نجر ١ ن١ اممعد ارعاذ هثوئمبو اد نجح
 ْ نود ةءبحا هارعاول ورا هبحاص مد نت مرار امج مرج ونحو دع ىدم و نشرب
 نعازحد ادد لح جرا لول ىبرعرسنب نانو مالطا هانفم) اردتم دا لاسرالا دجن ام ىبحارط جر ساغاب موس نرصلاىا نب امعاواو نع دا || 2 ىرخاص هسا اوس درورجلا '2 يمد ام 6 دع يد ارد ىلا د نكذ انك جحا
 حلب زا مح3 امس لسراول و كاسر 31 محا معسل ن نم دل ان/ى به
 0 ماو وح هواش نحرلع لص مع اد نص لع يلا د١
 يلدا نسم ب امتاز بينو لك ى ب ذ امواع نسر )ىلا رد لمغش ١نرشو دوجتول لكك
 لوزا نانا تلح ةرحاو باصام املك بريسو ا اري نط اريص رول
 "ضر ١نيدو ند تى ميد انلا قاماد و دز اع ةدرزىوبت كت الئ
 ئلخمز عر رضا لاذ اعراع ب مام ع مدح ادركت نا و ولسا نص د
 دعيت رج رسب اب ةيايوزيو < 7-1 تعج جوت 723177 2277ج مايك زو سرا ول د عررغد اه ىلع دس امم 3 جيللا املا هر ربصلا رن زد دوج ول بم ض أ ىف
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 - هع ديويص بيجو
 سرداب ريس 0١ اذلا (ةمونم لع ماسلا جطتنف نكن واسر سود بذكلل ىبط با وودح

 ١ قائد ندردع ف اهو قرانا يدع يرجو لص درلا يف لما يح ا ضد وويل ١
 ١" ياس ادوحا هذ نعود رك سم اذ نيسصواع لسا ىإ من١ نم جب الر اً سهاد
 صرطو نرصولاع ركب ناراسعملا ن ل لأ ما ١>ىجوم لاسر 3١ ننبع ن ه١ وسل ح
 ' اورص باص نابع دا كول املك سرا وا ايس يمر نم ريسعلا ىزع ندعي 2
 ٠ الزواج نق, رص وعد نك اعد مباع ذاد نبيل ١ 'قاطرح ا ومر وول انْ و مرح
 ار بلكلا>لرع بالعو و سات يركع ل مرح ممزع (رييص ناضاخ
 لاؤو ضا بسب وز نهلائحذ مرح انره ءنحو م بلكلا «حركي نا لبص
 1 يراه حرج ناد ىزحا وحان: تباصاو بلولأ هوجان ف مهيب نبيكم
 ش ره دره ا س1 ْى مرحا|مبح هرج 2 مب باعو نحر مهم هداصاوا

 اع ْش



 .. د
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 ئبيلبلارل كاك نئعملا ص رنئارعم ر لوما نعل د برجا فل لو هل طاتحب ؛

 لرسرابنلقلاقوهدا احز ١ ى دع نب رح ف "لن سمح ىن نم عماعو ىقموسللا سس وفا 1
 هردين تل اًملاو ئرليلل ١ رداع ىيؤرد ديضااس رب ان رجا ناو د يصلها اناويث١ ١

 ىمبس نا ندعو عبس يا ويد ىكبملو كم نإ رزد فلرجداد١ف اداه
 احح ١ 7 2 ,. 3 »9 3 ل ! 7 ١

 |دااهرصو عارل الحى ميدزكطل اىاع لاد د تااياو لأ هلال لش نص لكصرلعسا

 ةلس هلال اق د يلا علا هر انلحاو ليك ىف املا دوؤ كح ,ىكرس نأ نطس + يايا ري
 دا م ثبداحا جرد سد تاومشلا وا اونا ع يلا يف د هليل د سما هنا

 2 را د الا ا و يم د 0 6

 اوطذ لحد اما نام حب نه رخحملا ع شاب مامر ند ؛ىلي ملا دا١اه ىلؤملا لزحمد

 مرحاديو هرحو وأ ىنحا محارح رد رجو ناو ندر جحر ميك مباح لوك ملا نااه 5
 سلا ئيزع »ضرب نيانو نيصإلا وب ير امنح ص حس صدا مطت

 ةرياص ربو ع احد و نزعل ىدح ادد سبل داّيمرح كيم ناد هر ابطصال تع يذلا ٠
 هرلاع بلا .عزع س لد عابم مر 3 تحس لاو ها 2ث ط مصر ًضرحم 7

 رووح بالظس مزح احول ما مكه ند نب نرقدا اوس تادحأبملا ني اسك
 ميرا لان نرمعلا نم سا ,رنا نرد م3 ىف ادد وذ قمل 3را يسم هنوك بفم الد

 نوح 2يعاكىرك يع ديداسعلا ناكر جراءصلا ىري ةاول انام دارا مجامدد
 مو ناو ن١ هريسمر ارح اك نأ هلو لس (ىاع هد هرم نأ كذا حا نب يهاب مو
 انام راع الذ هد ايطسع ١ لك «يئلا اما حابلا ىدتم فن امرنا ويح رسالل وا
 كوصولا نع ع ذ املا مرحل اكسطع قمم ى حرج وا ايععا صوت ,زلخووسرا و
 وست ز نام ابو لففلا عرسم يا ىد نه حوت و مرئساب يح ركز املا ىلا
 ايلؤسسم لد ند نود هال يحز نفلاد تاوطل أ رع يب "رك دوا جامح
 م قملح مليت لاو عرذحا لسبسل تيد هونغ ةرسشبو صرا ني حاج ؛وكبو مينغ
 »ع م ىب و يلوذ اب ايداكن اك ةدحراجر ا وصوس مث ىنامح جارشاو اوييرمد
 سد نامائد ه0 اهبص ابومصغمول و كبشس ف ص الئخلاوباع :ىهر رويل اوف

 م درعزس ملل ذو هد واللا انوؤم طع ور زال طركذبع اهانو سوم الون ٠
 5 دون ىرص أب ناعند رم معشو لام اممبعمل جب نكحو ا/ اضن قدح مه قمل امّملا

 0و امل الاد مزح ا ملل يو تماتن اذ انعام نا احاّسح ارد ختارلا سلا

 هازل اكو ذك للاب به ذ ناذ عرباع نكره ال اددحاص نسي وابو نا اذ
 ىلع لاعستو | رعمىذكواو الك رد علسرأرل دايرحابقل ني لاو مرح نلمومم
 ردحاص هكر دانا نيدو د باهل ا نحع نم نس ١ىلد ريل ااععوا ودب كد
 20 ١ نت ارداق مادام ,يكزمي الك لل دع ىجر لدا ااما مكرم م

 ندر ناجم تلاهنب يا مالذ كو ولا مهب نود 3 قيم ىلاوي اجلابو و
 منك 3 ثبتك اع وح امس لح داولد ءبلعارو نماراص ةندل موحد اديب ٠
 ايبكن كن اذملم عريب ,يدام ل راند منكم اريعص ونوكل ملم جدجلا ْ

 ٍلواوزكلد هبركلمع ملاكم الا وا بدو ريح ل ءيبئاها رح اين كك 3
 د_كلع ِْف ديص مد دوا مهدد داريلعل هريص ح3 نئئّيلد مع نش هب ْ



 | وست سر يب ودم هدد اجا ولووب عار 31 مل ليعامب هافانا
 ١. نكي رم رشملا و دايطرع ١ ولت لشس ذا د“ يلم ل عمغو لجيش
 7 نولملل هركؤام لد ورك شمل 6 0 هداحارمسترود ع

 2 :ا ءالللطد ام لد ,رلعو ,كذم ند نردلع 9 او رب هردقد ناذ داركم ذا هب نرووب مام
 - ميلعدالدأ دبد ابطرم د1 ناجل ل نأو مناع مام ١ ارع قل دال فانه ئسسعملا
 ئ 1و ردي وع ل يفزم درب د م هيلع علال مكج جك داب | الفم اببملا ب ابويبشل يلع نانعاول و نيددا مام دل نع تاوملا ايحأ ف لَ اه ليك
 نوي و دايس ذا هد رضيب د لذ ذه ند نحزتو) ل كل ل ةتح نم ابد

 ياهو رهأد ىلقد يلح هب دايطص 3 | ناد لل خوي انسب نضع ناد هج

 ينحر ناو ول ه هرومالا مراحا نمو نبعلا 'نباول اك ون اتت ابوشيككسم ل نب مل
 يرسمنرإ كلل اور ىنش نيبلا حتدند ذأ 'ىئمل ىلاملا لامس ابا 'رك و
 ْ ليعحام اشد هللا ل اكد وة يلص اجلا ىف بيا اوبن 3 لذ دن وك, 3 لن وساد
 1 بلدان رزعدا اونو دامصيف ع ايطلأب طرعرذ هن دوز ساس ذو“ عري نم 7
 اقدح در “لن امص ملاسرابرجورتبش هداص 0 و يتنرنح ظ عا مو نئلعلو نيو هلاسرا جم نيود اذن يسع كلم يو موحاول اماه رجل رجع يب هس داك نكح د نعمك لون فاّمل اوي ماودلا ىلا

 2 نع

 2 ثريرقرل ١ نيطتسوع دل د لاق ن اذ نلمح تح اوك سنن مام مح ةحرحلا نه اع 5 ا 0 0 دل دا حل ب ىزب
 يلا :نئسة د ناد هلد ركح) هزحا نئلح «راح اي نط حس مناد
 ولوؤطتلك 1 دال ناد روملل صو بي نشل نع :ضصورلا اف لد اك ا اويل ى ٌيَشمللف "عاب اناذ اميوس مارآر ردا وكس نم اع ديبامعلا 0 قوالب قيرم رع هدو رجدراو هلع نص وما صامقرخ ١لو نيد رود د و ؤرحارص منك ضرعا سح لل نحاراو مصارعا ىوضشن مدل سدد نرخ ىلع كس .رجا لاه ناموا جدوول مطرب نملكت ناك لذ ند نكلاملا يتعد دمر زجل نب مام يطا دوه اكل هر راجل ترعل نيلعو د يبل ماد مرر دواز يرشد اد وانمعنعرعملا ارمذاه ىم فيد اي ئك دب السملاو خارسك ناحا ليك تي يح اللا نعود مارب لاذ لس وح (ئميلع م اهطارذ و نك

 000 ا 0 2 0

 نصا

 ضياع ت2 و

 ئ 1

 ري يدي ووو وو يوي --ج ووسع عك +

 2 نإ وزعت رقما هل اج حامد عئيف كونغ هدامش طنا نرك'إف لولد



 هيدر عرولا و قرص مع جر ىلا مدام حلو ن امس يعداول دراي اس

 ةنرص د امحرحا جيب حبب مبا اوبس و طلخا ناك دن نكركا 0-7

 هبعارلا ةرد علل 1 ف مح امتل روع دفتاويلا نيد 9ٌتلالر در شكلا 5 0 |

 امد ام عجّل اسياد الا اجت نيو طق شت ضرر ا --

 فالخزم سدي د مل يل عيملا تان اد ثم افرشل اى اس نه مدزع مبيد اكد اميطا نه
 نئئشارؤلا دنسدملا ناهد اك اك ,ئيمدأب فماارعا اهاماع نان لأ و درعل الرجا نا ام ٠

 موللعدرعلا دله نبع امهرحا يرسل ثد امل نطلذدملا نيالا ىاامع اعابن ا 2
 ةرد ملا ميبلازق ملال ل دعد اه دا رع دعاولاع حبا ادومل ا ,ئيد) جيم اوس مىععلاا 3
رول ناك نا - )و ثالثا ارسم ا نائب ام نحالدو ةباه رحارلا ناكْناْم

 يوم ه

 ميزا ني رتماو ىلا نم ننوكس اننحاروك فرعي مون 3 د كف هدا يتلا و

 ل خا ئكو ام يدعم نحل | ن ىكلقا نكد حبلا! نص ايف يذلا ماما كنعد اهنيك
 َ ناجل اد لكلا ولد هبحرب نان ايتك :ةكرد مح لم امه طل حاولو ةر راما اد

 2 الارنب مار عتعدا بوم لود ؟امحرا عرب نلع مر طلتحاو اك ةرحخاو
 ح امل ناك ن اخ ذزم انتمساو دابطمعا لحاواع مرتك م سرا هواه بصر ادار وصحت رع

 دله د وا هربهار رد مارح امهر دا نه د د دامبع ادد نطرح اولد مرحار مص

 4 نازك 3 وةرو لسعر رابح ابل ١ ف طرد ودل مدكنمح يجي اطج رص وم اخاب سؤ

 نات ىبعلا جرحو و اهانبو ” جربل مط بانج يئادا عن يرهعبل الق و

 فس رز ونه رجوي مل ىا لوك 1١ندد نمراوا فاشل" ١ فم د نام نابثاَعْيم

 مرج ارك دوذ اهاع يع دوعانشما ني وطاح حرج ى انو ناهزاال د
 نمش ام سرا نان ايلعو نمسا امل لت لول | نم ذ نو نيشيحَح ابس ناك هن

 تا م هاياوئامر د ددتامد"ل ناد (ٌىلع لاه اع بح ,ن 3 هردجح د مسيح ند

 ىعشاد ثوالل ميذكعو نالجومي ىرغو مئعملخ عطب ئىاٌثنل١نمُد

 .ىدارصاب امهدالدع و نم دل )اق عوق ١5زئك ًحوب نمو اسر ريد دان هد : ىل أب
 8 ناكا ذ١ تر انمل اىيطياا 2وءاحدل اماثون د احن مزحة اذنس جد هك عورع لام
 نير جرنلاب نضرب ردا يرئع امنلمل 2-3 ني ول ترك ال انه اناث ناف مس: ةامح

 يعم الو ورلد ورخش ف اننا مند مطزفل اد صوب نلحلا نادؤئيرؤلما هدرو

 وااميعطوب ل حد نإ راًحرب نم وانهار منمد يباح مدا شملان اوم
 2 9 ينعون قدا مار اب تاهو ئم نب
 2رذل اف كنا اق مرشد جيم انميحتإلو مس يلا اماو هب اسلا

 0 اد فزتلا مىيدي ىدم نب ل لاضتخ
 1 لازم احب ند مرمد ىف طم موس جور نمو رع ييومح رقد

 حرج سود وبعد و رجب ذنمل ول ! نك ناو وسخر نم تنده: هوست سروبت
 نيد تامىحوجعبب مانا د شرس مح ركل مدح نا عسر فال ميلا

 . لوول العد ن 3 نصو يسلط محند ام اه هلم الك لا هعدِس لوزا

مرعس تانمحرزد أد ف وص لل لومصصحاذ ننىنا يزكلاو امسدا نيم ناو
| / 



 3 3 ةامسحا ,كفدىبص) وألا طموند ند 23 سرأ اهاعة وير ينال انني

 سيريعلاو أ رسل رات لزم لوك لا هحربجد كلم لرع جرجا
 1 3 3 ف 3 حرجلا لس ن انامئنلا١ و دكا اما

 ١ تاكد آلا مس ' م,عرم ومهاثوق 3 0 وزاد يبانملا

 زعم املا ميدو ميما سانجرتع
 0 ا

 "ميا 2 مم لانر بن بنها اكاد ع اع
 ' , ةبرماد لزملا ا بيسو ماراوا مد ث اهماحرجناواًسلع 'مر عا مشبب ةيا و نا ىلنص رد اعد :يساو م ىصاىلا
 دحاد ا 0 0 0 لدا ٍْ بسس :دارنس ل جلف رض 3 )نم را وأ اههىتا يح ذ ناو حد كعامه رجا

 1 واود رك موحاند ا حم نيل 1 ا 0-3 00
 يا باعو ىررشلا جرخوب اك نيل يراوح رف املا نب نضماو نكح ىلا مو
 0 ١ رردع ناجك نب اس حرج لانج ناد فم لول ادم_م نه و

 00 باص ايلا بينز ١و راثنع ةاو مخالفي انصد نعد اشعل
 م عما 0 ١ سرب ا اك
 3 عسنج هايم و اهزضو دانعلا عند ةبك لان داح برو املا نرد
 جارمار ا لواب تيس ميهيعلا نع 0 ةوحام صو قاس قير امايازحاولا ىلا دبع مي نم كح هثد الا اهاوقل حنا نم منبتاسو دابا اوجد اهوستو

 مدداوصوبلا يحتم ودرع مددأ ىعر سلا نعي سرج كس ا نكأ 2 0 ءنارص ىأ شح او امر حسو لد مل نت عامصضح ذأ أ نمد ايد نسعد ا د يييدلاص
 لنا امب داريو مريم ]نا ظياحاربك ن١ زصسرلا يى١ ص نك د ريعزتم د هاد ١ ىمس نم رك مص ابد يذلا ندد سئاخلا | ضن د !لزش حلا داححارمع اعوذخر مم دد و ربكو عمد عزبيد اهب تنيدرض | نجما نيزيؤب رف سو هيلع
 نعل نماعم مارح حرصك لاعب | نطل بازيلا نوصل عل !لاخم بنالا طز مص سوهزول ىسن ان ىك وج اري اد رس مانإ و يعم و نيح سد نيبالعا درر نا ىو هاك اب انّرح قرد وم حمس 500
 نس ذا ر امره نع مدار ناجحامما نب يتتبع ل ١ ىشارإ ىرار حس جرس يق
 + دوك نا ئسح د انسان ينو نشيل ىدرال عير اداب بتعلاو اسما ةاور نمملا» مياس نعئبع عر وسو ,رزاع هدداوص نإ ل د
 دوو امتدت ينط ادياد ابحا و نيد هس انلا يريد ةياجم ناروتو ناك

 0 بحارلا م دار ىلا رحم مجم
 0 0 رك امك امص دب وسبل 2 برذلا سايس مراح ةاّسسل 0 ابدا بح 20و بل 6 1 ساك م نم دام, وجد يق فلذا م 20

 كني

 - ويت وج حجب 335



 مل قل ىك , جلا رغوة وطاب ع كري 3
 عرس رع كيل عي نا محا دارا رجا :داله منار 5
 رفشإ مك ند اح ااه رعد براشلاو ةناملاو طبول او :جبلا و سأرلا ريس 2ك سر عملا ص وحد مردود مد منج قاطوإب مها ثنا د نمد مب جيفللا ل : نرقورأ او سال نم" يتلا دعما اجينشل اجت الماككدانب هند شو ل
 سفر ردح ةمظْؤ اما شدي د امد ند ن ن ععو مجم 4 0

 : سنع مهايصوبا نيا جام سحاب نا مزيد ةميزعملا ياي ج تبان يلم
 "انلسأل نوح ةمالك مانا او يدا ل نك و اشم اب بن نرف حرف نب ررباكماد

 هل او سماح "يصو دال :باننسا مركيو اسس ايو بيانل ذ نوك يف ذل
 هد اسسا حمو احا ؛ادراجك ل اند امروع هدد يصر نططاذ سما يسمو نيب سف ١ ياض راند

 بزعرتدو لبأ ند ل !وايحمملا يا جفن و نسقدا اميك يمت ىندلا و ينال ا اما ظ
 ماها ةمدم نم داع نب ايسكو يااا ناو اصيحعو توب دا

 لبا ازجا طوتس و ناك ننكر م انعدال اذ تسمم ناخب مدرس ندابعال/ 3 و
 عرس يسوااشرا نعلم لوم اب لد نعطر انىلع نسما ىنمطت نعط يلائم نحس نا

 "قيس 0017 ن اص وشمل انلا يضخ وتد تس فاعع
 مسلم يأ نبع اماسن ثامر ١ "نناطلا م ةايلسلا تع نحاول بعت عامج از
 0-0 0 ب هر لتحل ع ولسا مل ايبع ىذ :نوكير نا نحأ
 ا 1كم اا نن : ةراح ىدرو نيراح مناد نامملا نم عايجلاب

 ل ل م ةاد
 نع نيج درعا يمد نامصلا هعيج» نا ملستدامو ضاق
 1 ا لا مد نسبب نسبب نيل, و بيب الاعربل اورد مند النحو ع

 سن اميد -ط يرم ن نيس ىل رك ندا نعل انسح 3 دور وجو ناص مع

 ماتا د رح مل22طا بحا سل ١ دودل دل ىىاعد 0 0 هم
 ةعساورادبلا يزكي م نلوم يضل ل دماعطلا ج انه د
 دارا اوس لسمو امه جال يدل اق معو كب ام ةييصصرللا محى رس نع
 جنة ير ل ماريعلا نح كاد ةبحام لأ ميععل
 ءاّسلاو المر حا وع ىنجت الث ةحببص مل نمط مند اًماجب اةولام :سبسمل
 نرد دركي ميرصوا يجدن باش اف مانا سول نب طارت دج ١ دنع
 نلح اطا نا ندد لحاملا ناب" ««رازحل١ نع ندد عوشد ان انعا د تارج نينو ,يبب
 دج مو ةانسل ' هرجأما اصو ل ايد نجعو ندد لو ىلا سبق ر سيئا ممشم

 او يبوس ا دال ١ نإ يح لا لاوغ ّدسإ د نيج نعا نصت ا
 2 رسب انل اجا انساز ل م ثبو) ارد لبس جون و يعم | ىن 9 بالا
 جلاس لن داون ل ار اما شماع) م اليس نأ عوقنلا ثرعم مد ىهن عوقم
 ا ا ا مردحأ ل١ فاهم سمو يدل

 و



 ”ركزلا
 8 نأ
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 58 7 شا مم
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 د لل اااواووولج301 جى سس ست ويبي سس بسسس - يو - لمسلم لل ل د ميسم محخسسس ممسلا لا(

 77 هائل يبول نار ل اكد ةجاحالو حداشلا لونر حم مع هبيطل نادخ
 ١" كرويبهو هحالك ند ملود ىرخا ىلا ند هيون نال خ3 اريد وكذ ااه ابهرع باك.
 ١ يقفل مدا ؤداراد دائم الليد نم لطتو) خاب عرصمب و ةووبنم مار ببن
 . يومنا ١نربجم لاو "اعلا نازك در ىلا نت نلصد : نايتس هولا
 مس واه طراؤر رع ثولا ع نمسا !مراودممب ادوسلا مب افلبلا م لمعلا م لدعدا
 | وفا يهل اك يتسن ببعرم ةم الس ةدشد انام ويد ثيحوزنجل مبهم الا يا
 -ساوب دلا ضود ىف هييلعررل عن لذ هلأ فكمجلا كسبل مبا عد ىنتك ل جل هلا نكس ىلهافم لا
 لالا درب ئيب نع نم :نيلد عاقل لاخلا يف ىثتسلا ناكا وسدد ناومخلان ميلا ! عمي مىحيزوطوت ناك
 باع اممزادسب م نيج مب ذلا ذو انامالسوئطاو لنيرو انبعد ضرب م لنسب حرمت
 0 نذ سماح زيتا نجا مدع مالك خيضاطد ميله نع ابحووح نفض
 تاه ندأ يف حدوامو باش نع مما ١ ذاكر حا د ١ ىقواوهنرم نيعملا ضر

 كلود هيلا لوح راع يد نما 58 ا ن3 اهازجا روس
 1 ائاو مر يمسابرحر ا اهرعت عرش الرمخلا «داي نئامصراو دو دحلا اك الصرح لد
  ماقعاب محامو ممجنلا سبط ن دد لسلأ انجيلا نول جانا وف ةلماك لحاحلا اودع
 درس اَعدو درم ,دالغنإع ولد انم د سمحان ضود )مم حاب اسد ملا نااهباعا نج ان جنس
 نرولا نت انح ١ هكالرم هد لقنادر يملا ناو يسلك سن يمينا نان
 ةووشرا ميبعمم مرحط ةارالب ناو ضخ ان انه قملارل اما ابر و نحلا لاو نل ةدالل اد
 نلدرباجب ةوترحا ناو ةيدعمج نع 3 م انججذ مهيد نا ورد ١انالجحل ادا
 ارب( يحتم ارالدرل منا هانر صام ماعد ثرشلا قاصارع نرحد ءضعش)
 . وأ زعط ضرس ف [ركتسارياىدحا ىل لرش حب ص برع هد ترحم ييسرعد
 فع م ئدارمد دك ىزخح لم نا سلا” يلوذ يش د١ نمصملا طرصر ممل اذ عصد

 ىاضالاو ين 3 عبدا جيل اراد ضرصو| مرسإ دا كرلَخ ن شب سد ىلا نما نفذت
 ”داورؤد غرسكلا د اءجرع ئببل أ احرعلا و ارعرد يبا جندل واضد نع نيمل ار نمل ١
 ْ حسد ةنومد ععاره د فايل ن وكس نوما اوس ؛رلملا سئمن دل يلا نيعلاد
 وو علت ىلا نسال دىع شرير نسل ىلا "نر لا "ىو داقملا نعي ىيلا ددد
 دع مالم مينا د لاهو جن اهنل لفناو سا ن نأ ضو مدعوطرعم و كارسإا تدع
 يلا ِةزعلا ١> :يد حرا نزم د 3و ن ل خأا“/شدانا نك طول اب املك وطه ١ نج١
 مر ساعات, ان ذذ ارح يب ساه قراند دود عصر ندا نا عرص نسال د هذ
 ١ مب يا نجذا حول اذ اهو نج رع نجح ايل هل 1نم مليت ماري املاع
 ١7ا د درببت صلع س موس ل يلق نودرصد ةممشاو دما نب ناو رمال جر ىلارلا
 اسما طضام لد ىصانأ 2 يعرملا قو يس الا نع وبسم ندد ثيركت نيب جن
 . ظالااسمعلا عانشما ,سؤع روع ثاذو لوا عرقفث ىمصعل ارسكذ انيك ثنارع
 لازمإ!ءبسسبل لستع سب صومه تاو كب ءءزع ةراغ رحب ئورم صب 3 2
 اىلاإع ص اخلا نطع نم اوتو اء يدع قرح ئىطععو تامر ' بوح تاذو

 اهون ىعب لولو بويعلا عزتي ابرق نيب قود دونم برجا د١ : 7 ١ ١ مم 7
 نا“ زج 7-2 57



 نيققداو اح دل حب مب ضرما كمر 3 اًملاو مولا 32 دزملا ,ثتوكاو ك 5 ْ مال مرا رسمم) يشب نك بجعل 1١ ظ مك »مون كر ولعا ميلا و ترا رسما ىصر صومختمل :
 ىسكرعل زر رد يدع م للا قساعوف كالا مون برت ىيمسلاتخمرااذا ْ

 ىتذ اسما رع نبرلوع نييوكرلاد سطل ند لكل عظار نضل تح

 ,ئلمقوا :جاخل 31 ابل جب نل ١ هركن از بحال "ندد فساد جاو س اك مر صد
 2200 مايا وي لذ ىص و جي ذ نيدؤسسلا١ ايا لكى وي ا
 رم 12 ج3 صو اب عود جب ١ ةلص لوح دواع اب_نطلع) مزن ارا ىزج فاد نينيامذلو نوت لو ند يقم: نزع اعوللط ط رشد اد :ل بشت يسم عاونا 00 9 , 7 ' 2 , 7 - 9 : 0, 5 قي مر2

 اممسز ىب مادا ١"ةهارا م امجس د بدك 3 امامميبشم 'مومل ةرو را 90
 صدأ نعسان رابلا باب قوم لك نم يجد اق مدد ليي منار ىنع ١ نو و ىلع مدد انم ةيكتاب تسل و بكام 2 ان: نش انا دي كنا
 اسس د2 همبولا ملم امرادتيداصا اممتروملا بعت مت بح تاراتشل ١و رولان راس ماجن انراحو ىيقيت ةرحعاتا امم لا وب ل عراب نجل ردود مارلي .دوارهد اد١ تمول !١ نص ّىن امه دربم ىل و وثيعب لاعو ندتملار دوا اك
 ةورسلاناكم ف رسام طراق بج و تح الام ة[سبمل نانا ىلع ناداه كن د ىلع لاك 32 راحاتلا لبس ل مريحاتلل لنا فراخ صو نيرع يود انانعام



 8-7 1ك هدم 1 1 22 22 225 222 ل ل ل ل يي يب

 ١ روما ةزه هك ن ول يد انا عمم ا مسند لكو زاسسلا ليباربا نم اندر عتملا
 |(07 0 ميجا درعا جدربضد ماها نم كك بع بنرتباع ملمحعد ٠

 دربب هدي يرمص مرسلا نعل اد ركدوا و وا ع ريم عشب جي نالذؤنيذع مزح ىإلارددا مسن وريرنا سيد مط وتل د 737 ايوا مععبل انالخا/« عوطما نا ثدرا ملزم لسبم 2و امير كايرلع
 نك نوح د بمول ١ كي > تاع نهذ ايو ام/ عض نا امل نم ميتا د ميسا او ىإ ن3 ةمراص ل رطمل رس انه نجت نيس 2 لرعملا يكوسل
 زان واجي ند نكفاد مووبم د١ ناري 2 )قو ا خليت ص١ نجا عيمب ببع اهات ارطو١ تنرصوأ درسوا تلد ناحاثرتراسصحى امو رصبو انيك نص
 لاول امإ ابد مهر دب الو هيلع ىش هاد طيمرش ن3 احا مدمج ىف وم

 يرل ا نص اكرحا نك لوني نرحل هيض لحلا لافسب و ئتعل امد مست نلمع نا ظ نفذ رنا امزح لذ د لبد ةوتحو مىعبت ناكنار فايع لا لبص ىارع مرسلا 0  ندنس رح لام ره دع ورم اننال د :يددول اك مرد قا/ اد مارت و ا ايدك |
 0 د اكدر ار انج يكنو د ند مهو ل ,كملات افرظ مرو اذ مرمي : ا دو كب ط ناماعد اما سفك ناك ربقد راع زم نر ول دامو ص ايردانارل مث نم د نود انزل انجي ذر 0 0

 رمرسقز مامودبع لا نرل 2وعد مل ره درع ا انباع ردع او نل اهدر ريماو سرا ا نيؤلاع زو اًمبعابب دج همن يوما اب وجر ه انس يرسارلو منو ل نحت ا
 ١

 ١ رزكي مهلك ض اظره ىكرجوذاد نم الاح ممالك يدم ١ ناو انإعوح١ نحا ٠ داراامولم نع ناكر ةىيدلاب شما نيزعلامدع,ئيالاو ماع كد يملا 0 نود نىك 2 0ااعوب سكاريب مم كل )اقوا متم نيعاارسلا عج دان) 0 رزكمرب هاراتم ا ام نيئسي م بروما نم رلا يا حيت اح نب نا ماس و ا نبح 2 7 ينوب امم ادي الئاوح مري اب مند ى نبيه نا رى نر عتداررا ١ والنمل راسا داامامرزظب ايت «دوحول جرب 3 2 ريهار د هد تيقن دا ١ خر يراشا زير ول هب سقرس ارثس نكي مناط ضرس مد يّسشنا يرحال نيكي ذل ام لثعام ؤاج نك نحّوب منادا "رع اضم اذ اسوا يق دب يزخسم ش !نايوناىفو و 1 9 السلا لشمس نسا را ريس نصضح '. اذ ١ نالت زل! مورانزيات ! ننكر د امانه لسمك مديد ١ ملت م يباني م نم سما علا ثمل تترسب د١ ظ ( ند ١ اد سدو دبل ,يحوب مرعب سو ارو بصك ص سيلا و انادو نانو و ىأ ؤ نيرمر مقوم تزطن د١ انوكت ١ ناف مرر الك مسحوب املاو دلح ندع انشن ريع اج دوعد ص سرح انع ارب ايون ال مد امعلا ذ زبي عدل نت ند ١ ظ ماد لسل ارب ل نضوا للتو يباع هارر ربع ع هرالاد نع لس نييعوا ميذمع يم ظ ير نردد نربود دا جملسب ان) درا وان رشم ام رمع ١ رتبنا مني عشيري رت ظ ةسل زع نار يزك لن اذ م انلعا للت ,نارع مالا نم ل ولام ضالخرغر ادرعأ ظ وتر قرعؤتع اول امورلس اناببع ككملاور رود 3! جنب ل مال ناز رم ١
 1نم ك١ ١ 1 0



 مددا لصوت يرسل ربح اعربل | نشف لانا كد :نم نوي رابح د باللي لك إب

 ىلع سيلا وابا لك اد نعمل اد قرت نيحو :نيعدا سبك ضرك ايناع )سودبلع
 ' امظ راد هصاركر يلع نم هلو مب ف ننشر اه ققرَشرلاو لولد, ديم
 الوسر يم امر ررع 3 بنام انور صز خد حوسم ل نع ولاد نسر ود

 نكد نلكاوكرارلد نزكا هلر رك ناك ره يس ةرركو جافطا تامواو مل
 واج سيما 0 ملل يعل ةاكرل اك :يض ذا يلد نع ايإود
 عيناك دورنا نر احاواببا ح انك دعب هدرإو يلعو هيلع منجي مريطعل
 امه نيامع 0 ربحا دل عابس مل مآ يل
 منشار رعسم نية شراول ناك اجر اك ودب نكد هانغ ٌثراؤت نو
 حمصيسملا ةجاولا لل دو اه ردو حب تديشلا ءمضيت بحال اهاوك

 نا ولا باب يف مشت ذ د دعب امج ديب دل ونور ١ مد سا
 م اننا قامع ما لبن ) ميعلا اوسا ىجو ج وب ىب ار ر مد اعْسا لع
 كارلو بكد ى مخأ سا نافاطر: نعشلا رجل مار ريل ليتم بشع
 اا ق شملا انك 2 زيدا اوبس اذ بكام لاب نفت د وع اناهنج مد ملَص
 رد هدرل د لل نك سما دل وااو ءيلاصإ رص ذأ مشا يبدع عب اع بت
 توت تاج ناز انعم © اقام اى امتللا نيج ال ىك اك طاغي
 مجري نع ونص درا اف هل داما نع دامه دلولا اا هاش ركبال هو الإ دلولا لككا
 لايق ايلسم نسل ر نو عطارهو نصور 3 قى للا نبا وب مئججد ىفا علا
 1 د2 لحد تينزح الم عيش اد لثح رع ولك )نوع
 ا ةركع لا انحاء رعر شام يامب ش2 0

 0 مررت ةورائسلا» تىرؤل اعاد ةركصا عشا م ل حاجا ن أم
 ريفا امعزف ج حشو هن ادع ض١ ببعلا هر رعم ندا تربعو اع م بكعص)

 اني قمأم بوش هلو ج جلا 0ستا به صدر ر 'رنل١ نون ارح اهو ملح
 ند ان رص كرام عصب 3 ان داهرد ر نع هدو نعدلا وو انام "يصار
 ندع روت رج مرجاد اصيرعوم لكك 2 قالا نح نع ناك ةبح اخلا حج نكد انإ كر مدارج
 جاما مرا ارارلم نائكلاو ةارملا نم اهب اطوز ارقرس 2 الاع هنِرول ياذو
 اضل عارف داق ينس نسمح ن ماير قرت نمد رج !صزع نس
 انباه رص تومع نجف هد نددت لنسلو ىلا عيب, ىع,بدح مىكد هذ
 مر صد 3 راهي الو امإ الابك قيشنلا مل برب مدع نشيل 2
 . 110جرام ىو يوم مزود ةفستر يعل ئزعموو ناو ماد اربدسولو
 ميس ندا ناك نا ورم جبب كلم اهواع يدا مات د كد ذ هلد ضرما
 قرض نع ملم ١ نعله د منع سب نود ل بشلل ياهل تعتد حسنش نعولر هلل
 كس هذ ذا ذ١ هولا نب تكول لا د١ صد ةرعائلل ووثاكما ملح
 ندربو مر عوض امص أذ عريحاط 'ص او هذ سر سمك اءرعوتى رين
 باسر ملا ند مو نرح ةيس ىع نهورع مَرَي 1 مال هيتس ل نم نع با حلا ريلع



| 
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 نش نرد عؤص رمد عيب ا/ ع« نرسل نم بيزا حلب بئاوع تمي ذ و ينبع
 | ا عا * اد وتعال يأ وحب تا فرو ببال تطجو امره ل نا نا تيس ظ

 ثصاللو ءاكنل اك دل ْن ناو اه فالثك تادابجإلا ب امسك هند د١ اميخب عا يأ
 نارطولاه نم جر لتد جا لحا ىذ امك رسم لام نم عرجو هدل و نع ىلا م دبحاذ

 ,ثب لد نوزئاش ركاب للمس 3 م ذ امصرع ندد ده انه ماقيل دن دل

 لا و 0 يودع اية ءال زاوجر كيب د نايك ملا ره ره يدرع

 نه رع ١نجحا تيبس العا ند دحار موب ول هُن )و وتسع باني د يف يع لارشا
 دو تسر كاما نيب نه نبل نع : نذ ١ حامالل نأ د مع سريع
 م ءرربلا لصا نهود د ىزعل ١ نع رتطفا حش ناو ملا يف كوس اند هيلع
 تئد د ربؤلا نع نيس ا تيحد لكلا مازاد ا علا
 بيس نع نيككما - لو دوك لو داذ 312 :نيحم "سناك 7 حدعملا نع
 ندد دع ئمحومت سدملا نمد ايريوسس ةتردعلا يراتنو ساملابز! صب ملن)
 امزح وام و كنائسنا لاق س د كد ريد و
 لعد ن3 اهدتع ف دعب لد مك 3انوبد تبللا 5 بحبل

 0 0 يق 1 لكدل .اوحا مح نعص

 2 0 5 00 20 ا

 0 اعاد قركومءسساوو بسلا شو 0-00
 1 اوادتتو علما لبس يعم و لميبأف
 . يدار نب منع وج ا ذاونأ بسحب وأ ميلا به ؛ دام مرش ٍنِيدام دوجاو

 ع 0 لو امل ابواامإ ىج ب ل | قمااو نجاح نميه رم منع موش وْ /
 را ان و ا ايش اشنالىك سدا ملرع هللاو بعد ىت اتماءاذ ا

 9 او داس قاس سص تاىلان قطب هرك عز ود ورلد لامن حموش ارت اذ سوك ناحل احم لد مره اص كيوب 3 هن اما
 نولائس نع الد - داو سيح اثلاب توش 1و سائل ارنا ةرهيئتم لبد
 در مدنا يص منخد وسلس نع ىبع ستكر ح 5 مع نك
 جان 2 ام اميدلارراسع ف منغ ما

 رلاؤاو زيدا د ناعل !بومزط) ىصّملا عر ارا لذه نم مزطب د نزع نع اءإ ب
 ا مدا نبل هرد ىلا لمع ف م قمل بند مدع يدلل

 2 لاظداو

 3 ا



 نان ريدا ميحد لاو 'ئدادب و نايسلا بحاص هل مر اوبس يربحوجلا هب منجا ' اًطاحاد د ينوب يحك فايثلا حر ادرك يا مااا نعؤعب ناك ضمإلا
 ٌهاَّسبل ىداواؤي رابع نك عب نا سيد وامر و اسم ب نيبو نجم

 يداوم نر امن م ولأ نع نفد ن)لاسو هيلع مدد ايم مدنا لسير ان ساو اع
 حبان عا , ادب يوكو معك“ نسمح لأقد يددموملا هاور هانم جبر احا نع
 اىرعر» ايار نسل و نسحا نم كدنع قعردسو ميلع ههايصوب دن ) عرس
 ْة الس تب رسوم امور انهو لانة داو ب اكرعب ةاَسلارئادةاسس
 رجس يعور نبدأ عوقب هيد ىل و نب ا مب ين يسوي كس م حملا | تراسل 6 بلا لسلام
 ارىال اد درتما دكا, « ب ورعلا نع انهم لس و اروسبحد ايس د ا ميردعاو لد ميعونرأ يشعل موك دارا اوس ةعامج اهي ثنا هكو ناجدةرا
 'ىويسارابمعأ در يرن ابانويحل م عب داوع عانمما د نوانلر سد مراخداد
 001111 لاس 0 بكت اك

 جرد الأ عا نعم امد ئقميسلا هم“ نسما وأ ابرج ندا يلعر مساع نول نسا ارم 0 اع
 0 نيالا ىاميلا ماعد لكا امل تررشما حد ياش ام حد ايباسرار ىبجلا نوكت نا وضم لا ودم ذولا الب دارلا نار ينو مس اردحن
 مهلا نكبلاو نب مجهلارعكا مدا ميد١ بم اهيجد ىرعل يس وسمتسل)
 نك ىإإ ثوب منول مرج مركب ملحم ناد دلل انعيا : راح اللبس لم ان نيس) اه 7-0 هدب ”نعساحلاب يشيد داو ةالثحأ هد ارايع طر ان ىلبك ايئعطو ن الد
 سنت ين ا« ست ا ادام اناث بيم َذاَو فردا |
 دلو ناعما نوم عمه ن نيكل ها يسد جند 1 2 4 و 1 1 ارجرماه نا ل با.قجس) "ناحل

 ا نار 0-5 مليا ِس 50

 ا هدا فنا ملا ديو سس ىبعىرآ اجد 0 0 يا لم يول يسار ا



 مجال رع هبر اش صوب ياو كما روكو ىند اعواد رك ظبسا قب د عرط حو
 0 :ىح

 د, داوسلابمريعو صل ز ع اذ بيسلا يصح نا م لول !ناسانر نس 31نط امد
 بيضا قمر اردد بغسل مرد دورها < صد رك جدد ىلا ىد لب دد رع الن م ارحيبلحا و رحرلل ايلحاب ىيلبحرلا و نب ليلا بانعيحو تاب

 سنس نس اف ند اكئؤي ل م دار ما 3 )مرو ل
 عمال وثمان 6 ل١ اع دأ ب ا »وكي نا ب د31 م هد ةرارجاب 3 مث نه : 0 و نال“ ا / 5 انه [رزكا برب و يوصل ]لكد ساب ذر ني د 2'ةويش نحلل
 جلد ن١ 3 ندى' نا ئشو وطنا ناو دن اع تركت ؟وكرام 30ر3 دا

 نا صاطإط م ىىذ اب وذ يرش نال

 هت

 بعص
 35 هلا ١

 دوو
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 نيبات مس أتلد !انبرلخ دامك مرد مريح ئكر رم اك بان نعل عيدصو سره وخراطتب جرح خان وعلا هتروص حاجا ريضو ليلا ننوط دوسا و نصرا نينول دره 20 1 ل اوهنعلا ١ ارد و هج طاواح امرا مرج اما ذ ا نيكس ل هن 1 ىلا يس وبكل تارعلا
 اننا اب تاريطلا لم ةحرلا نو دعا ل انب د صيبا سبط مثلت دريل ادد ةرحوملا
 مات شارع نركب شو عا نلا هل ل ازد_رئص دوس ارهد در بازعزح يمواد
 ىشسشلائا ىنعلا ايا ون ابزعْلاسيُيب هذ مارح هاد | ان د باطسس ون ل ئندجناو
 يدعو فايدلا رع ع حرص وجر هلحود نا مالك يعتق نول ئدامرو دوس ارهد
 وكبر ما ةواهيالو ال ارو لاو يريجدلال اقزجد د نايتشلا د يرابجلا كو كرك د عامبج داو مامن قدك ىد دسم املا دامب نغ نبع سر راطر يدحاولا بااغلا و ندع الاول د ةلمملا يجد ةر لابد ةرعطلاوب ليزا ”ىضدل ابد, يجلإبو بن املا يبرد و دخولا جنب حجم ش حلوو نع لكك حصد لاق اهنا د نىاعملا ره د عر رنا لك إي هند
 ثوضوبا ردح هييب اكدوا عروتلاوا اللا يشم بعل /ىنوم ناو قامو ىتشالاب ىلا برسوا عامك وحد ماحد انوبلعل هرساو ويعم .يداوا هل وا يب حاجدر يالا اذار وبطرباس لك د طملإ/ن والا عياعو يروج سم نكد ملزم يأ نتكرذ د عافت

 ل ا 9 قاع يئرصأ ومو تاودلا يجب
 نحو امره ر د ى مرتح طن و ب اوم ق' نمد ىلا ايف يشأ م سد

 نيدلا بوكس د راصلا رس موعسدرا زمإارعد مل رحل رعو وبول ئلمحا ناو رقد جذتا هلوا صدر يردغع نكس ولع امو ربلإ جاج دوت داب ح د رانشإاح١ ناك طا يحرم درا دانا ناسا ١ ملا و ماجلا و ىسنرلا و كيلا ٠
 وردم لحم للسسل ند ذ ناتمم را لتاشن ميش متل ١ مو نجاح هرج ءبسانب لو انه : رج دامرجررف نبعد أو بزعل نعب رجطدر الا يرسل مل نضرة راغص سياطوعد نيدوعدا ١دانع ل نا اع ل0 2 يب اعل قبد ىنعاعا وسبرب قوؤاش نع لذ جنح رسوب ن ف ارعسلا اهلا نب رشد واخلا يعد نال ح ل ثامطلا نه نر د مول ١انكد قطو زهد و هذ وا تن روز رار و سارلا محار يستعد ينل

 ميد دابق" رلملا ارلا خاحوم لوا معن إ 0 نصر لا بارد راويش ود تارشسمح م سلوا يفد باب دل مقل ام هنعدرل اندْيط نيود انا مدرخد يووم هنوف نلت ولما دال هناي وبار د يابثسا رملاواع دامدطنع يبل بعل لتخ لع د نص سارح رابع وم انحا لعلذ مص
 ريد ويس اريد نعيملاب عادرلا رين كوع يجد ١ سلا لل نياسسا زرف اك نيبح ماد روز عوف ب قس 17 0لت : انب اكس 3 هرا رص و مباو مرصس د١ ىوامعا اج رو و عرابلا و يلا ايف مامؤع درس دودو ميك محل بح فلا عم ل ان
 انوا بام يحك مرج | نكد ميسو مبدع هنلايص ميار واعر اننا عينت كسب مال 3 نايم اهاكذوبع شح يا ذ صح ,بصو ند ندد ممل اننا 0 نود ميد انثى 2:نتسسخ جرام ملا يسئامك هلل لوا تاء ص نأ اسم يور راش

 نعي



 ١ه

 لى 2222ئ توسل رس يسر ب ب بجحموجس «ودص» يم تم | صحح بيبيبيبببست سو

5 ١١ 

 1 هيض اول حوحو و يؤ عب هرل ئل نركسش ر سكب ١ ل يام

 0 ةليعيئلخلا هش 9 0 12801
 ظ يا ا نك اسال عدوا ْناكناد لص !ةررص
 ليا نإ انهم مك املك ةانم دلئد تريلر سنه نمل برسد رى د 2ن3او لح
 ماد مل انام ىلع ؛ !لطادوإلعل لذت مس كاعو !لدك ل ا نأ لع ناومح عيسمول و
 هيلا للم ىدادتلا نع ىراما 2 اه نيلعل سد 1 منذ لوك امهر لسع ف اما
 ىجبعا طم شعل لرب مابا يرح ١ث اب وا د تلد نا هبل ١ ومحل! اًسعا
 ريحا ديدعل د اك اندم سمملاو رد اول مصفارابلعاب د او اريعام

 -منموا هد مننا ربع ماحد دل هاو ماتت بوسعم لاه وا مردارلو ب
 حو انالولم كلاس ياليت ودع اوت 0
 ىفب لامر ملا لاشضا نا بلع نام د مل ىلا وسد ٍطواوعر ىدد رود قبح

 ماطر د 6 صرح يلع ل نياك 3 دبل خور يسر كل ماع 3و ص احا جسم فو ب انك نس حبت
 7-10 ها ١ ئه و ىلس عابط دار امسبن لها ىب انهما ناوعىولا دا
 ما رداحا مجرد و داع نرلدإب نيالا ىداوشا ل حانو دىناو دالبلاى
 ا نا ذيلعج امها عامجا ةداع ناني نبرحلاد مسرحا مبيطل اب ؤسخلا طانا قاب هد 3ع كن عون حاس نا ررمعب اىدريعاد برلا د كيب اءاوس لح
 نك اداعابط دروس د1 يبدد ذا مل ال فدا بنرعلا جيبتوت دارلا نا نيد د اهط
 رنكارعا ”الكد قيود نان لاو ميح لستم ريدع يؤم لسير رين نعد دع
 وجي نير مدلط ىادعبست ميد د د مرح يبات يربح ” ند حا يلو ثيدرح ين هام
 : ندا د هذارلا 000 كام يعجن ريه د ورد نب دوجوما لكلا لارةعلك اق
 | دزؤحلا مولومراص نش مللت بارخلا مال جرد مسن امادا ل يس اق
 نال ري يالا ج وزماو ود ان دعت كسك ل ام قشر رنكادو مم مم الون
 ١ نانارحسوس3 او وص تك سا سمذرلا ١ نصف صو نماطرحل ا جن 3 طك ام اح
 ا جدادؤسا نائُود امزح ونا ,نرحساو نمر ١ مب الهمس اوف

 علرجول د واركشوا جس لو نب ىيبمل لعل ملاح ا ناذ غوت د العبر ١
 2 ارو ل ذاحم ارسال ناد امهشس دج ناوبجلاد قتلا برع اسرهرعالد

 جابو تلحس

 00 ناب مس 20 را ا مل
 ْ مد لا امعطدا دادزع نم احط هذ 0 3 مرر لس اد ءنعأ / 6 مناد ةمرحوا
 راو يع سفرا نحو دوا نوفا مها نم لاح ورئلقأ دادانه ١ نونا عم اب> د انف صراقشا ان ار3 ةسرخا ند الحرام قاف يا ا انوع دا اىد دمع( 3 كان 00 روع مدا ن ايرسسلا يئس إ د 2 ا ٌملحاكلا اعمل 2 0

 نس مرح راك عسادعلا ١ مج ١ رية خا وب لاما داما
 ا ' مدل رع لص لبعد اسك ل ىك اه ال ارم يكسر امد

 تاث



 نجاور نبإ نا ن١! اضدار ناخأ رهاطال م نايل اةانبابحو لضنما اهروصو هسه يدؤد يذلا لان ك نمت ليا نياب/وكر مود اييعسوا ةاكن لاخلا . 3: ظ نينو اق اميز دش الفري اريخا ىنبلا 500 جما كيل
 ركرمإف نإمجود جيش اضاركال واق اننا لب لد سكب ىدروا كسرعو عروول امرنا د١ بلك بلد تيسر روس السمو مبص 'مكعاملا ت كت دبح دوام از ريب
 رول علر طب سبنك مرح مبامصا امنا مولعمو مصارلا رحنا ريش ةسازعلا جد
 يعااكى غم وا نعدرا م >اكرم اظوع اع امسح دااسمكرا ارهاط تَملع نأت
 سبالثإ ١ بلاغ اع يره صاطلا ئلمل أ ىلع كأل اراد واعد مييلبلا
 ردسع هببطام بن الل هحاجتلا يق الث هانا يف ةوجسس مزمل جنن الثد ريا ا ىيدرإب اهب نيدو ندعلا ةرطرب نس 3 عَّور حلا لاو زل لدن دامب دع جب قد قلو نهارك يع نم اب زج ينسب و ومص لمح ايري الجند رح انا مناو فلعل نب نب هل

 نفك كسمو ةبرع كج ان: رب 3 ندا لاذ نا دروس معو كسلا ره مر ئعاو تدرح ارح هلام ىالاذك هلمرح مج الطا لذ نيج عري وةهر درر وتلا ريش ترا عا م سيك ام يف ودصرعِرب مركب الم جيد ابلك امر هلوحانو لن نلت رى اجلا اناره اك عرب عر نويل هل مات دم وحر علاجي 5 سبل دو يك ص اطوسختولو ةلالجلا ةمرحواع يبس ند ذاق ليشلا مرا نب لا ينامون اقطع ازا هس را وول ١ ن ف ل كا حو ن١ ماا سبع باو ىازعلا وْذاَداَق مرتك مدلدوط ةرس.مارتك 0 انس ثمب اعل د ىل ثا الودع
 ١ ابلعلا يدذ بلازا مسلسملاب ماصار نرسم و عب رجحت ٌسنادعر و بسلا نرج»
 ران نير اما قسارحلو دب دآم نصراعا ل ترد ئاصرو يمول ايلا مئلسا
 سشو » مريم نوع درا 2601نارسساا انسب 3 ةسرحلا مرع لذ يطب هن نعم
 امص مبسم لإن بسا امل هن الره دناح مد تايد رب ف دانا مدان الا نعل اهالي را ا 0 (مرعبسل مول مار نود َسع د اونو ملواسامإ

 ا ايلف حبس نادر هدرعس 0
 رحون ذ دلع رحواو م حا هال مو ويطلع رض ديد م.م اعاد
 راش وا صاخ د١ لع او هرج اكاطع لا مرح اينح 21 مرج
 0000 ا كمال :ترغم اس حمل هع دانك باانطدو غيب ددل اب نق انزرثس امه نم لسهح سكه وب نخل نمو ديل ع اوعؤس اجلا ةرتمام ,نرحودعد ثيواعش هرم 0 و 95- ل وق تبيح الأ بيسك مياس حال هع نجا مساج

 0 مه دانا و نيد ظمىاو و للمطر ىلا د ىوتد) نلعارظمبل# نيس ىلا مىعل ا حكت انو روض ١ ررمعطر ناو شرا و يدددا ديول نايا يك قا نوع ل ايمو اعملك ا مل



1١ 1 
1 
 ا

١ 3 

 5 نزلا الدلو عوعو يمر نب كلمت اه هبزودنا داما ادرحلا ظهاد اكرم
 0 منوم ني يركلا ناسنالل برب درحلا الئ يخيل! ىرسكلا هب
 0 مارح 1 هددت نا
 رح ةريبجإكر تالا مررلا ةئانص مث نعال بساومل

 0 لاح امط اعسن 2 ارا اك ذيل اكدر سالو 0

 ين ةنخالا>تادوكورزح رود جرج ناذ نذ نط رسال اوس ارح ا
 واضع نكسر الدوطان هز يع نحب انيلبم هيلع او نيه مما < دريد
 ظ ب0 مهتم هايح ودود سار جرحا ويدعو وعملا نهحاىب مك نا نك لخ لع
 ْ مدالعإ نب اك لجع ا. هل ردا تكد م ايس مسار ار جرحا ناو ج نك ئ حرك ذ

 قر لاا ذولنا سدر قروش داخ عما تدم مك ٠
 مليع ٌتاكزمو لحزسا و صع دانيا ناكولو لكك معروص اب يبني مع زعد ناك ظ

 5-3 ا مرو نحب لك ند اهيوتك وكدا فروع بع ١ث ع انمردرا اوم حرسعت
 م )زيف رسسراع ارح رج د عرثكد (رثسم صا عربع م ودود وع هال الحرج
 . نهم اخرلا نكر ١اويكْوت وولد عد ب د ارطصا نمل اود هل نمل روح ] مرا
 | دلو هيما دوه ها ا ع :تترلانعزل لا دا ىسملا تع نع
 ْ 1 ا اك م

 6 اي اهفمث ١و م... اهذ ا ءاوحامم دوام رن لح

 0 0 00 اريمطزشتب 0

 ا 5 هل ؛كلأ امر ل 0 بلا مع ايها مل اح
 ايدو انس 3 طين ىمرل | سس أ ار ةداعرْ ع3 رسم مسول لمصجم نإ ظ
 3 تاك نا ا بحو شمع كلم يدابل وو ظم ىث ىنارمود هجن ظ ظ
 جرجا ةرورسكب ىا يوجد لسيم نتا دسوعمأ مرا عرش ا نا مدر ونكمردا 0

 وصد
 ع

6 

0 

0 

1 

1 

3 
7 

: 1 



 لانا جرصلب راح ةار )خخ دلوصو عتئبب حنا دورملا بدعم عدلا اننا اًملدق ٠
 يعرب رسولا امل دكلدشأ و ةردزص عد 0 مم لمح نب لورد منجل

 ايلا زمرح ند زظداعمولو ماع مربع نك ملتح ما م ببم ىهدالكأ
 حاطه ىرجإلا ديب ذيع الا دسم يمال دمج اندلع عسم ايد ْمَنيم اكو :

 مسارضو نتف ,ىثعواما لاس امهد احا ولا زري صك 3 ظسلا مدع ممالك
 سد محمد الكا راحا ذاد شايل جعي الذ نابح |مهجدا هدا الخ قيملاد مملعو نربي عويس ميدي صرافحا سب ةروصُنن وة ؤمدامح :اًعاراتسعا مدع
 ممول طاب نحو ارجو أوامر ناكا دا انيع دذ ا سو سيتم رس و

 تا عائزداب ا ميرذجل انا هلت

 الصك راذو لعدم نار بحاح 3قن د ,يلك لب هلو ميسو رئبط كك
 نم نحب وفر و علا مامال ١ ونس ناب ماد نشل 200 كاسم ند واش لاند هحرن
 '' هد |ممممح رز ىعذالممطرماعطل ابا حا م نادل يمطر يداك نأ ميا نه

 ارا ةييصل الص لح عم ذا تلك ملكت امرك سرح "”رارما د ف ' هم .
 ةمرحو مودع م رمل ملكا نينار لكالل نو هال مؤ سيو
 4ك نفذ لسد مرادك هلم حك +" نمو ىئارعلا نخرخ امأ ملت
 0 0 9نسدوبعوماز ,ااوراستالاد منع ىمسسسلا )ن١
 دل وع 4م علو ريالا او ماكل اربع ل ك2

 5 ماوسردجب ادا ماهل ض_شسرحرول و يمل
 يمال ند رهرد سمر 'رسعم ناك او هطول ,ىويشسم انو اش ممر رسم اه
 ا هنآ مند و ابله ناك نا موسم وار ار ها نابع الامام م' يد

 ناكزاوزكإ ميم دكا يطلعر بب ان ١ جككلاه نان اونُل احلا نحاطمرح
 ةمبعلا 1 عع ندد ىد هر ارطصا لاو ْر ند نكي نيعامس
 هرورصلا نهر برامم ميسم ولاه عين البوت د هر ئمعط ةرويصح لاما
 0 0 عاتب رسوم دح هد ل زعل عا
 ىلا اما كسب رياك قدارصلد نعل موب 0 2
 ىبعربلا ك0 2 0 ة ني ناسا رب اكاد باتا نأسف اثم
 : ضاض ايعرسب نعوعد رئاخا رجب ريا نام اهدا ج محا ناد شر نا هكا هل نيو هم لس نع لشاو نا جد ازلذ اذ الخ نن حاب ساس ع
 مهضالعنو رئوي 2 ليام هل ما بد يد ”, أحجار وصرح اراد همر ىلع
 21 درميلاو 0 صح

 طش قمر دسو ماع يللا كرا ديه لطرف اع نع ماعطرح وأ رام ابا عجرم“ 1 0 ولا
 ناو مرمو درا موكودر ماها عرع انس ادا

 0 نحذ انإ امج نموك لأ هل روب شما ليزكم اعلا ردا ىرذ نبلعد وك باكو نص ناد ل رم و يوحوك ىلع امر عج + مراحل جيا ةةرجاملا) ش
 وح



 رولا

 0-5 نم هد

 تب اغني
1111 

(0 

 ب ل درر ل ل ١ مت ا جس -- مسي سس

 0 ا ايمايددوم دامبلع اليلسشا للص لصا يسرح ةارداو يصوك ماوطا بتجو
 ,نموععمعازاك ناوانعد اممازح2 اب انغ نير 5 ةددرصل] جد ند ماتش لح فرم أه
 7 لغم مس بدوا ةتراراطلما 3 و دهاعط7 ند ل الا محم نات اعدارع اك امحمسفل قى
 ةزحاوع هرم نداناد ههزإب 3 مرامصملا ي ١ مب ناب 3 ررئم ميم نع
 صاشولا مّن :ماىطرع عجرلا ف طشعملا ىذ اح لسه نا لينين وكي درؤْسَكَْنأو
 هلك ستدو اعزه كود ويمن رجع منا ناوم 3ناعوبع ان ماىطلا مرسم جرد نإ
 ونكتب درع اطر لص نكد ىلا رود 3 يدانا هذ عداحار للا لص يهل طرمعبلا لا

 2 ميلا ريم ولكا لا وح مربع نمره أها يلذبب ضر ١>! ام
 اعارتإلا يلع عش داري جل ىّبت مه لش ع ايوب ابيععت رسعر دنبح
 عن مح نأ اناكحولئامز لكلا نع رجح انوح ىجعن نكن اه لارد ئيراحا ىا
 ثوودوب دولا عامسلا عج اذ امم هل ابد همنلب بلف واع اعنأم ضرع مح لص ناب ذا و
 او ل سراب انين لول اع رسولا يوع دو هلو صو ند نن' عر نم ::بسسب
 1 010 ار ف هد ول اطد نئون 3
 عماد اا هيلا لبجيب راسل زج ألا هن دل لبح ل بوجي ل ل السحالام هل نكي
 ن[ىشارلراز ايم :ماوطا مه نليص ناهر ليل ناك ناب نوع سب ليفت ىلع مولا قببصلا
 نو هه ل همس عرجاد عرس يعد دافوع ودب نب اغيب اهنا راو مدانم نزلا
 كولا قص عد كال ودراعا تشم صلح نط خرجا الرز ريحا د عرب نع رجول نكد
 محيسن ناد نبصااناوع :رلع لد  مونلذ م ةرج ذاب نود نك

  ابوامذ مل

 ع لاما ونال ١ اذ مود ص در ئىيروملا سارل انا مك ٠

 1 2ريال عد ردا
 و لوبلاب يدع حرب لذي كاررإ ١ نس مه'رل ص اشرلا نع زمعلا قلق حرام ١ك

 7و اخ قع نم يايوع راع عمم مي رلا يود
 قوص سولار دوف نئااناذ انين يبس الد ند + ئببلب از نامطرو ضوعالذ ام
 بعاد مل جيبشلا دانزج انج ل١ نم ي داوود ى ند! لعمل اد ول انرح ابد بح ا ولع نيا ومن ببال دع ماعطو دع يدار رليج طمعا سومعل ايل يذد ىنعتا و يطنصاللا ماوط) نكس الا عر رد سمر ولدا رنيم ربك نلاملا
 هود يهوابو نب انعنب 3 داب نب دادس نا براد دل هذ جن افرض اجلا مارش داري
 هل لعلي تما اىلددا ذاب لك اكله ن١ سبح ول درع اس ل نسنوا و
 مرو لعشر بح دوا ناد ١ ١ناانض محن انب ذو يلحان/ ساق 3 د١ "منسملا
 لحد :نكذ دا ١ يحل مش بحب و واكا موك د انما نسم دب يصر مارح لييشلاكر اهكردوانأ اع موجل الك لد ريوا بحملات يحا ىربصو حريه مرخابرأ
 اراد مالوم نو مرج هجعن صم خو زل بمد نح١ اكد

 موسم ناد ةحلب لام جرش اه

 ١ اوط ١سبرصواءي لاو وايك)١' بسد يركرما ذ رلكاو ءعذادرضصاا
 تر 00 م ىلا جب ابد متيموي ا 2 ولا ناحل مات ناوتلاق امر اشا نارامر د بانا نقب ضاطل اذ '

 هلجاح 0 مخ .ه.يث6

2” 

 : لوح 91827007 نات 138 ب جلخ 5



 ١ مدعم امعك قدا دارلعر 4 0-7

 لحل جرد هركاسبد امر نب جرش 7 ,

 3 5-وذ ب ةنمنالدإ] عجول رررعالا طرد ل للا ول ىأ 10

 / كير شم انك اقبنس رعود نوم ذا ردابواع هعيدساا لوا هتمروب لسا امل

 7 عدد تت لععبلا مزح يل حطوتس ولك نم دي
 اقادوك 3 ناو املمز د ن مرح يزكي ام لحد

 ١ ظ !ناليرإ يلم اكناط ودان يونم :

 أ | ! آل نداحو زملسلا حتذ اح مَ
 دار 5 دانه جانسل هب لوجو

 ديد 386 قعووطت دابا

 العدى:
 1 0 ايسوعلا
 اعل العام لعل اع
 مكن نم فةدوادلا وبلا سه ةامد

 6ع دادل ام اعط نير رم رح
 9 ةدابنزا! د دتّرصعد ماعطلا
 8 راع نلكبرطلا يف عراد
 ش 5 ادا ريدرع طوحرا دار احانمم
 انو مرح نكس ناذ هد نكل املا ىعر

 ْ ١ را رو تعوم انسحأ

 نسي ركلا ل فظل ار هيلع اهطةعوضوم انا يرهز ا
 ملأ تاما نين عوازل "لالا يو كب يالا ب اها دصرئنل اوهو امل

 اذءاو يلاؤدول ف جاهد ذأو بدع وعم هلئغب نمارس وكواع
 لمخا ثيعخام ىرجأ اد هيلع ,لذ ايبصودا ىويدعقل اوحو وص ميطتسا ارم

 تماما لهو نب رر يدر يمسح ملا يرن )ند مكرملامو عادولا يمنا المخا ند
 هلك يا ١ "نايس سمتد ىلإ ريحا يزل هند 13 طاب قسما

 امزهانجرعل فاننا و اسما نو د كنا ئئاي.اكلابجرلا يسملا نن دارا كح نزيل
 دكني ول فرغزط ةددوشس :عارلا عركبو ”م,ى1 لامي ا

 امقيوتسرنرلا 0 ميد يالا رجة يرن مول
 قمنبب د ذدا 1 ا اومكراواومرا رإ ئيسملا ضن + وزر
 ,نناندبسو هو هنا ع كر نا اذامو صاد قينعلا

 ناح اباد ان ان نمج ول رضح ىذد من 2 لك دايما تا بخإب 0266 اكرظح ىذلا ”داصوا وما "وذا

 ناو ون مرامح د ع . لكك ” نواخا ' نيرط مارح

نم سن ىو فولي وسلا» فاقد قالا ملداودإ ىل دال اعل ر من امن
 بلوم لام 

 و ا هلم



 سك

2 
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 يفوت اخ زا دابطم لو مرتك + 07 3230 يونج امم سرع ناك رمعم انك ى اوي هند امطن مار ْ نب ىلا ةمجونعا ناك ذا يول 0000-2 , يونول تحرملا بلا وحان لكو ماع عرم اح ئطرع صح دونهم خطب ب د نبح ا صولا لم امى هرب ناباعب ٌتانارحاو م.العل اي ءاىسملاب , فاليع عالتمدا لرب _راجاب ىحرر' 'صاجوع ماع نطزروص جام و بائس بلا وع قنتاووبسل الرو ىءيرعدا ةميرع مايرسواع لمان ا عش د نست دارفاخإا نضل نكس دو جيل اب ا نس ةريحيم 2+ ا َِن اسوعيخا تالكورم

 نصا موو دا ضحي جرترعد داع ١ ىف ضان
 ري نم مرطخلا بعالا عا 3

 ”ةذحامشو سووئوا نرد نب ىر يأ
 م»لشر صلال قبل هانركذ بع ردة ارم ٠١

 لمه وايل ولوا حمدا رسكبن لطممؤب
 جزاوح رباه مترعمرز بر ١مجوا فان

 ترحل دل علت مرسل مأ للوارد١ ئمسسب 5-58
 نئوعب زب امسملا 2 داطد نتجت قد رعت عد اهأاو

 ملال دز ادرار انب د ميملا 00
 ياو ا امر 0 ا 00 غل دارسكب لصو ىِط 1 اعد دم 0 01 ١

 2 رز ناكل 0 2 1 5
 6 هوك الك ءنريج ردد هيا“ مرسال ١ للسما“ جرجا برجد كدحلا نادر شارلا ندد نرمدد انه حلا نإ سنان ذا وادر طظرم ضوعا) ىل داب نجا نك ةر يلو مر 3 امي خاصا ارح ا "خلص انملاو 0 1 اعرّمشش 0

 ششاولاود رجلا ةدفشب عاملها دان ق0 ريس ار نما ل اد مس لد لاج جنه هلعردت نرخ اهب الد هر ارا اميرات جا 0 ا لدا حلما م رجالا و ف امدمل ثلا قو ئرعس نتوع ىئرتي مامر يسع اني )م ملا ىبحالل "32 مدؤابوع هاا مع رح ىسلب هددالواعدإما بج ئراجح نعوع رماها ف لآ
 ناهرماملا
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 عدو نبت لعل كرب ف و هس ما يملا كوخول تي ل وسال جن أع نامل

 منكي مانام وَنسباو ربحاص ئرديب نا نكما العاب ما .ةوقرم ناقا اوس عزشتا#
 لام:3 ملمعلا ىىا ويت ضو ٌمدابو البو رس نحر 3 كؤملاهل ناكدل د
 ئسارد وب اسما ظرئسر ١ سرع نر انسسبد و هاوكسمل نادل ةراجح اك ساعلااب موتلس
 من اعلا و حس نابرك ىلا نكتوملا 2عر لاو ةرصامّسلاب مُئاسْلا ىلع الس
 ىف مب حرصا نتي مل ىباس ثبمح مس نعل املا طرشسو ا ذ انيبعد ماداد امها نإبرك يلا
 ب عامو:ىم طملم ل1 ولملاع درع 3 ليحرسعما عون دام دو نزلا

 بوث اك د نسل د عراتن يف كابا ميدع حالما لك نانو اهنيملا هنرعوئرعلا
 _ ةرعم دوسنملا نال رك مل وس اعرب زهد را امهرحا ئتوم م ندد طوس ولم
 نب ما ح ل ةئاسملا ترازن عيزرب ةرهو ٌمدادلا يرجو دوجد
 )لعل قر سرائلا ند 2 ةطاسملا بنو بسب
 :اممع يزوحا نباعت 3 ءاصر بع قبس :ئرث) نا
 ل١ نع افدر نأ نيرملا طسروع ىف مس مد

 اكيبكارلا نيببعت د باع دب يس نط نامل
 ناجاما نضشرلال ن1 لاس نيصووا هر اسباب النه
 7لارد١ محنمم اياك نايمارا ١2 ن انكارنا يعبي
 "ل اقعد نيعملا اف حطت م نيوسوملا لب ١ دلثرن عند
 بارا قولا سلا اهل ادرس ىعرد امهرحا نئرمول و مهام بعهمن ل ا الأ فابلار ١ نيب ئزيدداهت شامر ىعد 'يسملا ول دوي د !_هنلرعمو حاحا ردك ىجاسسا ى)ناث مهاره مساس
 مود قالا عرص حت | لك نبفس ووئاسلا اوطت ناوداد ملا سا رك

 سيلا لي نيبسمت غو ىف قابس "ربو نال تك مل كا ا
 ل ذابذ اك نهد 3 ناج ,نلئل عطني نمل اما جوحاراماهالا ل اًوو وسم لعبا.” زى
 هن زاجل اك ىباسا احرّوبسس مطرب امهرح)و لدم ةراععم هاجّرحإول 1
 ا شا ! نهد ريااعيو نس م 5 اعل دنريح ُسىاملا طوس و امس مئد د
 ري درو نملا ناومألا ربجو ن) ناع نمل ارعابت ناو عملا دل ىندبحلاو اني
 00 1 01036 داع اج دله نين و ابن ا عقول
 ياسر ا رص وار ذد :امسسجت 2ّيملا لاملاب جعل اد ارامجلزبل !ىون.ا حا
 نائازك درصعل را نك نصدر ١ >اجومرا 13 احامي د مامبع هد وكر ىعو ضارع لا

 داس

 :وولارممص لولا رعولت نص ممل !اىفوا هن دحام َنْرَك اسعم ناك
 امعدرك ئد ىلاملا طوس د وعر د امرجا صرع وى نال يبل ١ نجع !ىلومالساد شرس ىلا موب اسيد دل تمس نارا هب[ بص 3 نبمشل ا ماىطاك عرضا طر سلا ساني ارم و رو سه مرجا ىءاسلا نحس د نزعل ١ررست يسابق رج قرن ينط طاع نه بالو ملسم حرجا ىابسا كسا و
 |ذهوأ نك ناخأ تس ىن رز ختم قدم يم ٌمبعولا دحاوا مان ل ومب ناب



 تك 5 نامل ماهول | ىح دحا لكل ماعا نه دأ نكىلع دلكوا رس انواماد 2! برها
 مرتك كل ث برد هلم رحى د بند ىدلاهل نيد رقه يسس و نعل رن اع نصوخلا نم
 كك ضمس ناو نفع قود يتفبس نأ لو يمت امحوحا نم حس
 ش 0 قيمسوم ا اس رمل

 جسم نبزمذلا ل 00 ١
 نيسرم س كا يبدحام لد حب و طسسأ ئشنالا

 ' حقب ااذاعس نه هسيم ين اي ماو ١اماراحل قبطان
 امههرح برك اصارحا ناد امن سرد صدر سو ينك
 اجاوسب ئمث املا ١ اييبسس ناخ م السلارسب لي
 وم اجار دجال يل 70

 قبسس وْ دل دِسَسْعَمل ءىداج يل |١ كح لات ص
 طغت لست 2ءانبص ايم مدعم نول نب دك

 اصح ١اجناو ميد م وسن لرح ود جم داو كيو عاس
 ٍ ضاسملا عم اجدامهر جا مّيمسو | نينئرد اجر هائبسس وا ىح قطا م
 001 ا يال اا روسعلا ميج يح »سالك سمح ظ متبل يصالا ىزوالل حالا ل ا

 نعد نانا انوا امني ان راامطدا بحامصير) اماامس سنو" انت
 نيس لو 31خن رم يال ارام طووأ رعاه تو 0 و
 د ماو هبت لد و ئبسو ا جسم لالا وهف ند ول نمسا ل تاك معلا
 ىلا نبيل ناملعار تحال عني 0 5 هد د جيلا والا وزكول ادد ميد دن تجد سبت لد 1 كش 0 لو م بيوس طوساد او جل ودل لشسإف اطدإ طوس اغلم نيش /وا كودللا الا يجادل طلسو ريد ابد صمول انت اسن يانا جس 00 لاظاعمل وعد يعل ١ نوح سماك مصدرا ل 0
 ظ 00 ار :نعر سب 2 وب اعلا ىنعو نعجن د١ ىدكب نوعلا ئالطا ٠ « ورع لح يدلك و لسا قد د حابرلا ريدك امك اه د رع ءءانبكس يمن: د لهشنو ثنا مانرب هررعب حو مرد ىلا لموملاو حرر اس منج اره ٌىطاعت 0 ل07 7قرسك لضم نجد نباس ندر ازد تسئدلا صجل اىسنا هرشمع

 1 ف 5

 0 ا 0

 وردعلاو



 نعل يئن صاح دلكو لبحو هرابتعارئش هل ىاعال لاو ددعلا
 "و واسر 700 ٠ ا

 وه ةئيزلبلا هد ا ثلا اترمالعا هتعد دول مي نم م معشق زت 3 انيدل هب انعلا نبع
 لح رار ل 23 ١سم انوع لوط كحول و نر ومرح حين هب جم اذ
 ةدادررعود :ىرع هرواجي اذسلال يصر حاةيترسفو 3 !قيساداو ليا نثر ىو يك ابد
 لعو ايورعلا نال ليلا نبل ا يا امنت جا ىعلاد قبمسلا نبت د الكا لوطا
 قيس وان ودابت لممعع ل ممول عم اها نعمل اطقسناف ىالطد يقر و
 دع ١ نم نحاسو) نع ناد قيامسلا مو مزحا خبزج ط اد نا نرحأ طسبود ىقامهدحا
 نو اذ موعد ضر وسرحرجل نمرولا 'نك و انإداس نكس محول مردوص سرالا ف
 قو ةردامه ىهرلا نا نابب انرديا ملص امرهلذ طر فو اتوبسس ناك نلعدلب -

 رئباصا طرر )ا دنعل) دارحاوا باص اباهيص رحا ىئبسواادلامتيزسنأ
 امءاومسسا نمرس املاوا ىفرملا دنئل ١ يف ام أ قممس ١ جدك ند نيس حك م واعد درع نه
 1 سوت علك صا "د ةدش بس سعى سمول تبسم نا طرسو لد ةباسص ل يف
 ارحا باص) نام لوول !ملنمانل اى ْ[سجْلا نباص ايامه رخا ريق عرش
 الذ ىئاملا ب بيبصي نا ناوج ارم رش عزم رس نم جوبر ا ضالاو سىس عم اسبح
 مط احم[ نيفصراصو ىيابلا "ميم نكن ائرم باص١ نأ النصاند و11 نوب
 كرما حوتب 2 لكس نحكم ودوم درع ند اى امحا ليام ن يد اطلا ب نرش
 مورادد رحال نا ا ين رارحاوب الرس دار ام تاباس ا! ند اهب
 اللذان ملاوهد هلع ىرسلا حسا و ؤنص هر يف داخل مهلا يف نصل ويلع عوار ريِبَشل ١ بحاص ىرددع ي يحد ررتحلا رت عيب شادام ط) ئكسسلا نه
 لمّا ناد قفاباموا نمد نب قولو بلائل ١ دن ل اهلج نأ جهردابملا نعنع
 مطاحلا يرن بد دوعن أسر, نمل طرحُسو ميل ١ نر يلكا بحد انا نيب
 ياعرحا ري نافؤع امان ١ ليوحو رس: سوا مسمن يسرق تاسرال يه ير ابين و ؤقباسحا نأ لبمل اك نلشض انها ف ع دنمعلل نوكنل |عيمح6 د املا و

 ف

 ازيدازا هيلع لو باص نا مل داي لا سسك شروعل ١ قال طبون اداب اما هل

 يد امرااممنللج م الل ١ كولر اطرشتس ن) ن ىتكد ود د ١م هوبا لذ نق ىبقتم اه ىلع نايم" نصاع حدا رف رع ضرع ملام مدرع كاتس نجد 31 موب نك

 انتي١ معي مزرلا ددازب ام نسم ناكونو جر لبر شع نه” مر شمع دا نع س
 ص

 . ير ١ ربل ١م كا يدرحا دول مس موسويعد يح نالط 312 نكن نك ضد “

 ضو 5 هر احد ا

٠. 

 يقرلزاوب جاو : ىونلا مدع مجود اذ ليباه نس ارحارو ف داخلا باصات انغسم ما



 تاير علا و قرانموي ميسكل يد ينوام سدح داعاطرءشو تبع منال وصور يق
 نولا لع نايسب ميح يقم لاو نفوملا نينو قرحلا ف نيلم ائملا بسر اًندو طوتسم
 مل وا رانجزع .١ وو هداع منكت لنا ةرصت ارمسرا عر ند ىعول ا َءداس خب اًعلأ و
 انياب طّرشاا ل ١ داهاترعنا مهب انلا ةابرا ةداعوبع دوجد نون ايبل جاتك
 مبدع نكرتعا 2ن نيس بح وابا ١نبل عرداملا نع ناد ا يد ١ هدف عوبحر سعب و
 ماس اايلعيتدإ زب اعاكن نائانمل و غر لس ناسا وود ١ررو هنح ناميسلا انا رّيعل جحد اضّرعت 'ررفوب مد اسمر اممهد نيد ل بسلا نورت نودع الط انتيولاو
 ياعارد نيسئحو ناد اجا عزجو بل الا 2رداز اهتوبباصال] نب اكىل اكعد ل
 | ىفم أهر ايئعاب نذر نابرصلا نا مول عمد عربا ظن يق 1ك ٌةلونعملا نيل عاراد
 0| ١ ساظرتو شسحوع نس ورل | سرحا ضل درو مهترعيلأ ىئثرو موف لك ق ئرسملل
 ظ نأ يلا كل ايد ضولا ىالئخال صر ل! ند اغانترار اعيد امص رعاك وط هر) دك
 مرلع سرع اس نع ىنْطملارترعل نىك مولعم ضرع نت مصوع عع
 انظزع ماا ذر ضرعلا ن يك ناين نم امرا نيل د ةئاسملا ف سامر د داتعملا ضيعل ايا
 . ببر مطرشس ركشم ارو نأ ةرمإ ىلا لان انح ما سنا يفعرعإد ما مبدأ عمم
 سنا باتا وعر ارد نكس عرض نه نموا ةبانصاب نلئمدملا ىشرلا يصح ابرد
 مم يا سرح حلب صرحا لطم انه دارلاو ىفامل ١ نديحلا يملا ول نا يجرح 7
 ماوحد نب:يعمل نوكس امب ضّرحوا ىباملا قادلو ينذر رود نا 3 كنت
 ىاقب ب نوكس رز, يللا خلد قيلدحو ١ مرف تبي روبعم

 جونج هدم هلام ني نا يح دار اد ترم عموم كر يدعاب جا تىلاواع
 هوة دودالا نعول بي 3 ١س ناووع ىعري نا ياتنلا و نح شب ابحلا

 د . محتشم - _ متم سس. مسلا# هو قانا كا نك دك... تالا 8702: زل” كانا ط1
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 بحمد يبنح اذاك ناخ امض نيك بع امم لع نم كر اريعد ح١ ند أمهريَع نه روش و زيوداسملا سصوع د وع نحوه رز اما ضوعر وعد
 لو دارحا ند عون ذوو وبن همس سوو ىبوعل طمس ل: صوتشص

 و
 5-3 1 0 - 3 او ع ل

 1 ع 8

 ,باوهع١ن نار يع نم يهرولو نب اسما و باوكرملا نيرغد طر اًءوعئشل اد
 يما



 مهول رب لاطلا نا مث اخو اطزحا ما درح باسا هام دام بسك ااا
 تازاتخك بحاو كب الف ن اماغيذ مسعر بم يسال لك هلم قلص اهلل
 دحارولا ضوتسا كانيشنحا ومباس د١ ىبب رح لكن وكب و ناحاب اتا نيعلا 0
 طرسكالبب مهلع م امرسلا مسه ناو هع ايلا نا حا نيكس اهيماتلا رد اق اك طزحشمو
 جيل ويزن نار بال اه جيوسصم لمماموسلل نكي نا ام يشلا وثالث! ونداخ ناد
 اليل ذوا هبؤحميجرحا مرتك نار جك كو نسر وعلا
 وبلا داحا هيو توىبص ارعلامل اخ ايئبدزوملا درع يو انس طزنّتمو نا نشا
 رمال 13 عوقب ناوعدل اواي سبخن طوس وحي 3 هلو كد دط د ماسالا ايد
 بر كاتم 3 رصاص مالا ساما ناد تاجا يخل ئداحمىدنارعد نزع ندا ١ تمص ص و سباح ١ نمل“
  نسعنرع ىف ىك كح نام ابعار منيل ابن يلعن ينجح قل اَنَحا١َىإَف
 رندباتبو حار ىخ 3 | بزحلاوم طمس و حيص يعل لطم يثرل الص 3
 اقبزؤرئعرهراتخا انوه عمعو ىمبيلبلا م.عاوحمجد 6يواَتسلا لصد
 نك نكعدارحا دونه اه ىف نخل م ١ نح١درامك مببعر له ناد ساحل
 ىلاماول نيطشسسا ناد اوعراس م يداوي ته تم انن ملا نك ناكول لنا أه د نب
 كلذ عونظاه نوما ١ دبا محد ينح# الُو مدراس 3 |لملموا ىثرلا ئمعيد ناد

 0 4 تيه و رعملا ا م ا نا م
 2 0 و اوعراميو 0 نأ ند
 لالا عشت دبوح نُمس) د هبائعما
 نق 0 لاا نرد يسد جلةباصا د نم ام

 1 ا ععالارص ظ |: ىو ةربوسلاب نرمي نبل ىئمزملا نا نافدحا كس مب
 خيفلاب سفك نا د ا 6 ط تمد ج0 سدو
 او نارم_ح ثراقرحا و معلمو سيعمل ا ود مرسلا يذلا
 اينحا ناوشع 2 مباصا 5 بسك مل ورح حبر هيمرإ ربا

 كسر ءويقوس ذ | جدحر بتم وصدى 72 مؤمل
 بسح نأ رار ارب م ىمتنا ةمديراصوسك ىشيموكو ا حرم ذ
 ١لزنمو وبسر ةدوج ىلع لر5ةنصراعل] :ركشلا م ةباس 21ن ل هل
 ند نائضراىل بمس اوال احا هيلع ببسنك مل سس نأ م يا : ا
 نيولا جد ل كنوع ورع سرح ومع و مرح دا يسم سؤل ارا سرلأ
 مىدتوم ىمي+ ناب ول 2 ءياسصف مرح ناكر وا حل بسحر خفى د باصات
 قدر ,ياوع دي نس ) نيدامو اما لوعو ضراعل بسم ىنعول احا مييلع
 مينع_رس حبيل ) لسنا ميم 77 قولا بامح اول مايا ةرح و ىلا
 ضولا تلؤنو يثلالج حزلا نورا دايو رم د6 لالا ةراس] ويم حام ئاراعدا 01



 هيلعبسد ١ ند ق ةدوتحوم ىلا ثلاكا دا اىمزؤندرلا مالك دج سرع

 هسه با دمر اه اماود يلا عل ىو ينل اوصال نو ناتلبس اى هطبوتمل ا

 روع ن نبع ىعاق جاك ارك تدد تامولا قدلاق هرئعسا هحونس ف هلو
 انبللا' مل بسسسم سوف ٍاخع اع ئبصت جانيدل ير كات بس هد امىعردد انع
 الج اهههس م هد ثمود نعولا ١١ بفنت ىسح طوتسولاو رص خلاو
 كيده نهاشر وصح بريد و هرنحل بسم هوست حبش نم نعيد جب الص
 تييبسلئااح نيمعنا امس و اهرعو وب اص١ نه ونارباد ىلع ارزرسبل صل نع
 َ : قتوبع نالج نحا تي 0 9 اكسل بدك دنا صف ا امي ناالو

 توىتكو نذل و عركم ل و لبحر ةر لولاك ) اهينا
 نو مارعلا هلحفب ام طنلا١نهندو هارح لجو 0 0

 مشا ١ عونطنخ عاسسلا اريج وا ١ نك نايس ىلا ١انل عيتاوم نس انك نجل نامرلا
 !تاولصلا نك نس نس هييداع لتس ام 3 جدول لل ذلك 0

 تلك دوه بع امن امها ننماكيملا :
 ىملحا نا !ىاك م ميل يملا دبلا ملا قالصا ءؤنمدا مااا أد معلا
 كامرا برجا عرماو < 2 دبحامص ىع هني هدحا عيعد

 3 0 .تالطد ا كد نلحلا [سشو يياباعل مدنا
 ِ رن ميول [مسلا وبرضو نرءدوع لئلابد ئملاومل نعل 75
 نيىص در توماد البعين اند مهددا مسا مطار هلد) لا دلي هن نب وايل
 اذعز كرت دوك ترب سعب ماحد كاست ببي ىيمي ناز تيما نقد و اهنا
 لقط ف دذ اب 0 را م .ةر مسد معرح مونخل ذ 2

 50 مدح نع هن أنا نعح ف الزع همرعد قاف اهب درلكو بب انس ويحول

 نيرة راعد نلادل طرّسو ميد ىبلال اكساب, يعل
 انخع تاركسا 0 ل ولا ئيبوبيصششلا رمى نام
 يي ثدي عامجشللا لئحب ابل! إف نص اد دامس ا
 - ل م نزف 00 0 فاحت
 يلوم نليع ناك ممم هيلع هدد هنلااص من ] انيهر ابنحاو تبلد امنع م اهاوهددأ
 ا ل اوف ترس م اًضالثو اشبع ند تاعزع مدذاو مل ىف تسولتلا
 يسال عندك تاذب ل ازيملار معمل 1 ددد اداوبا هارد ميد ااتسنا

 0 تاتو ميلا ن اما نمل اعلا ب سرر

 صرخ مسن لكم تاتو لال ملل د ماعلا د
 ةبمرح تلعن ةقعدم نام ذا نو نيرل مي ىيامودل ذ اك
 ا ئحوكر فوم وعلل دن ىل اعد هدلاب سرد ١نح ّىالطاد
 .ناجل نانناح اك 2 انابا وسد ن١ م انين هللا ناحل ركدد لديبربجت
 عب دوو ديالا ن ىكرالا شح و قنانملا لاذ لمعمل واهدداذ

 هيىعل



 ديمعوكلا نا ليلا نا نه نسعملا بد حرصام و نككوددا لاعب ارك رجلان نع اول حسا
 نضر ميرا نمحرلا هدل المص تائسنلا ميدع يرجبا نطو جوج تلاوه ثائللموسا
 ماحدا جاع ما تارمص لج كيركو ف ودلا نيا ثتائسنا مله عج ثا ندلمساره
 هئرلارعاضرحد عمدا ناكرا د نيام يرساو ءئلوصذا جبد هيدعرو شا ىبعابلا

 ئعد نول اسرق دملا ع اهاوح درصح بوعي يوعدو صدا امج هيدربعاوتتلا. .
 ىسن لو نب هدداىمس و ان مصرا ا مالئاماو انه دارلاوهو هدداربع دن ىمسال همالك
 ضادراع ندع نأ صو سوعلا نيجلا ئممعملا ياعدر راو ةدو درخ دارت سلو يسع
 هائبسا ناب ةر وار اط امس نتد ١ يلخا نط نيت كلر هدداب نماء انا دماع ابد اك
 ثاررزلل لب يد نذ سما و لوذا هش روصولا و يح اروصتلا نا مهد نمائنس
 ىدحا نهو نص دا تا مماب لأ نوكتد يعدم نبى لكد اني + وصخ
 دال ضب نيل ادن در لاري ارضا ةرانطاب لمَن ل واه د افعل © ىبح 5 نيدوئتس عجن ا بع !ىرعدد نركب متممصو مدد متابع دال ١ عام
 لاثواما معو 3 اهارعه قصايد يل اعد سدد نارصلا امم ا نس ئبساع

 ثاميسمملا مساود املاك نيعلارع الث در) نلت 3 هشلا م وا هدد انوع
 ميسلازكيل ارحاط لسابب مناؤ نكمل وتب ثا لحسام هدد اب تنغتساو ا تفند وا
 حكرا احو مبريف ١ نح قلع ارمصاط نييالى البار ىالط و قعر د ماج نليهل
 تزارلا لاخلا محل اكن ابتعيلاءام عت ةااطد ] نرع هن [جكتس هيلا
 ب( تلاخو بقل عج د >ق نم عزم سنن د !هتعام«.دارارلاد ندع وفدا هدا0ناب لاند عع اب/يجن ىب نا 3 | لائيدل امين أ 2 ىل ائد ميلا تالطق ١ امد علا جرار عَمب بولا ور داثلا ةصح الاد نحل دوئتما ترابجاد دوما و

 ةئيعدم يدم لادمب جرو يم لباقد نبع مل اركسسا احم لسا ن3 لروابدئاحلا يبو ني اخد ىيعاوو لمع ف مد !دراب بقنا نيد نكح
 ١ رس ىلاغت مودع “و ميم لويرس :

 يل ملا رعايا !مماللار جب ماعلا دوجوم ا 2 ىكسل أك
 10. هونع نب دارا ١5 ام نوزع يف اد هدارا ناد حبيب دإ) نيب ىسمس يتعلا و
 |ىولا نس نلحلا علي اد اويامل د ديسلا ١ اش أني يملا د :مرحلا غيم اع م0 "ثلا ناللطلا ابنت تبريد حومس عونع و يح َتِوَينسا اماع3 ىلطا
 ار ردى 10 عسا عب "لعو ليح يرابلا هب نورد يو حيتلل) بايحلاب
 عر اولا دل ماك كذ دهب يونا د دن عد الى هرا وانَم نامس 31 باحد )
 نكس ل اع ثائبمعل | نم سنئعو يامل اردد نيس ل 1 عمون نب 3 حبسا نول
 ىحالكو جد ابويكو نب رح ريت ١ "طع و كو ءوُيباَرلا م ممعلا وهو ويف
 ماوس نب ل ٌتاَمصاب, ىلطا نا م ئيعهثداراو نٌسسينمه مم د نر قد و
 م !يلعلا ىو نإ لأ مب )رجلا اهم ١ تراس اان افمرم دابر
 اع ع نوكب الئ اهرائار يك اهريدامو ةملابدرو نوملا بر ىووْلاَت2:
 ل ارلا ف درحلا مالهل ابدي نب ناكوهر و نسعصو ,ند) مولععسو اق داكن كبد



 ل

 1 | ظ

 انبع نكت الث جسسلاو باتكلا قمع الس :ئنئح اودع مسلك قلطاو هيلع
 طاناإلا ربملام لستم او ةار سل ابدهدلا بانكب سيغيبد نك نل لك ظيدلا ن ل
 هند عردجو هدرز هبدريإام نيعملابو :بط شاع جددي مادنا نمل ابو ج2 رره 5

 لاقرب بيب نائل ءديع منح مح نيد نانا نب ميا 3! رع ترهل قالطإ نع
 دام حو تااديحس سانل ال ص خيه رص ءرطاعلا نوي نم نحا د نيكتملا نحن صيعملا و هل نو
 رع جرو مما لا 3) نيعب هر امل ةؤامعنؤ معلا ميصا ىدلا نول دنيطنعل ىلع عض نم نم
 رتب عرس ادهن نب كرا نو تافمعلاو تاذلانم ع يلا جر ىلغعلا نابدر درم ره
 نزيل مدت نمل م١ وحد 1 و قالط ل احا ىتيسي حي 2 :زئمكا درجرا يعم
 يلا يدا ١ !نيعسلا مربى |ىيسحلا ني ائسا عبرج سدح عجاراالا ةئرصلا وب .ىييلعو

 0 ا موب تع >ؤ نصه“ سلا اوس 1| رشطو" دلل | حو لائولر قلاطاك رلمد ا ويم كود١ ذو نمنح“ م
 : امر هال اوننس ميلعل ناطاناد_دريىو انك تلعُد كر! ناعنا 2 مسرح درا

 0 فالح كام تالطأا لاحم معن نيدو ةرطذ ا )تتيزحد هانعس 1و
 مهلد جي نع ناد ناب ئاعو نجلا نين ودل حنا ف نام نيبو رسب ف نمد و ةبانك ناك

 توك فاما دابعل | حام ىب ب نا ال |! ره لك و ثرمصلا اههنت نحمي
 بااكب ل يداعبلا يَ 1| ممالك صح د ايملع ئلطب 3 هن اعط نيب
 ب723 ادع يمض ئد لاق عراعسا نأم ككذذ أ ريعاد جلا 3 خلص وبما
 جملا الب انما ع كل هيف ادرج مي اب مع برجا هيا عءانؤاللطأ نم وحيل اطرح ىثس
 سورعلا ئيجلا نع ئل الل عدرا ود الاجملا ئم اهرب اا جونستكاس ١ نائم ئلمعولل

 داتنعن و. )عزمت 3 نحلل ١ن ل نكس مأ ىح مل بستن مأ غهرا اشيك صويجورل اند
 اب راو يلا د ىافملا لعاش وح دلع 32 4 ا رو اناناس د

 ره تنعرخا اناواثي ل املا سمعا ان/ ف رانبح مل نم نبا ليتلب اجو انوع
 امل اكرر انرمل ىب اننا نإ ليد مث ةراعربلو ةئاليلامدورلخملا» ٠
 نها اترودنا تايتعر هناك 1 سس داليا طردد ى) هدد ابيننوملا

 |دزار ما عحوام/مانئمد الا نلطا نع و رس 3) اه, دان الام دع د تيم حد
  مدئاذ املثمود هذو نّرس ويل هج أر نحاّىق قكود_مهد رذد ممالك ىبع
 حي حيكىع ورم ع ويدعم ىقومحلا ىلع املا ليي واو مامغّس و إب مدد )والاب
 اىيئحذلا هصرعز ناذ) دمر وكوا نإ نلغم د كانم هللا قائود
 ىلع وا هدا اؤعاوا هدد إب نرؤما اًمو) نكسواربحوا سشسضنوا عت دد دحام

 نمسبلت نك نلعم 3 ركل انك و مند اماو مس وو !ءيهر ميد ١ نيع
 ندللا سيردلو ارهاطل اًوحا مىعل مل امحال سشلل بش ل١ ىيعب
 ملكرلا رود انبادر ايلا ن'ن بحى جلا» رىذم لص ةناىلع رت واد
 . جاب تركسلا) و وب نلحا مددأ يلوا نبت ةكررلاو ضحانحلا عنب
 زرنا أنس) نع ئنع د يوجملا ىذ ناو اوساد قامرلا يريح نمكول ١
 اذالخ جانا راع اص١قن نا نعم ناذ1 ف نحو ماللا بو لشي مزدهلل شد



 تيلادا/نلجادا تئئنحو ا م 31و يعشن ا ل اول و وئلونا يل اوبح و ميل
 انيمي اضايس اب بولا هلط 3 اهاىب نا نمت ١ ىيكولخم 3 ريد انيلدادإ
 اهراشت ا مدحل هيد انك مسدابننيسا و_ررك نذل فرعلل قئيط ( ما امس ”نيبكاَسلا

 0 "ناووعلد مدد اب ثنح حمانا ناعلل ات يكرم ناكناو نيجلا يق

 للا د مرفأ لكل 01 9 ب حوا نمو ون ربا ةرانك هسزطن الضام نح املا

 اراناف اذ يملا يتبع نداحإ اجو 1 يصدم الع قيطو و مدان نمنع ا نع قواد ارهاطأ
 ناتسعوا عزا مفدأطام ل ىنل اظع اه هركذاه لمحو عنيملاد لهملا ف ال١ قدرظلاو هروح

 0 ممناب كيلع منشتا ىل ل اق ىلو امزجج تمض حو كبف باس نيع هل
 | طنللا مرنحالصل ىئَمُد دس ىعدأ اياد ذليل عمل ناب للاساوا

 ين تك و هدداد هل ىبد نيل دناجدا هنابو عسلا ةلح نسم راع هر اَيهَسا حمافط
 " نلاجلا نكي نام هر نكملا امر .يهجدو «بصومىنع يف ندا نيا بط

 7 بطاخلا ناجأ ةع اسم ) لد و سنطف يع كيه ني دل اود مح اه الخ

 رويت صاطظو بط يملأ 1 وح ندع ملوذ دل نيجلا نوع دام ىلطا ا

 نوال ث سممل غكيلع تفلح ا انهو تاوضاعر لعد نولح رب يوس تبح
 تولح تالا هلع شمل! بلطل كلرعتسب لد نين ح ناب هج سو كبلع تا 2
 لامول يهل كسلا مد ككل ع مريحوبوا هيئاب لباسلا هر عر د

 مرد نموا م لاس دل ا ند كرب و١ أ ضيْوإ يد ىبران انا نك تنعت نأ
 ناوورافت ذو ةيسلاو مسؤل (ئننن دأ ينيب ىسيلت ان ل لكس وا يما وأ
 سرع رقد نا هيرفي ل عرفك قبرص اك وارحوم ين انح تبج
 هد يمر رقما ملوح الع نتكذإ ىلع ناذئتطاوا مدد ع وللا نع مس
 كا ب رافال مل مر أنكر“ قدرا ن3 انني
 وبىحو ملع يفعل نيد 00ج يبو نحد مرد ل ل م13

 عونع قه هل اهط اح الل نمت ساق ا

 نسانلا لثانا نا ترس يأمر يا تائذ لرعل ,ىصصوهدأ

 يملا ك١ حداسمل بمس ئمو هدنال 1137 نيب ئح
 را ملول دشنت ل بتماعدا مدلك لصوت هدد) و2 ردم ابك

 اوي لد ا نقم ابنت م درع يي 11 عناجا  ىعلل اب مدنا 0
 0 لبحرلا ل هيلع هدداوص -- 2 0

 30 هاما طل ب ل اننمول 0
 ا 0 توما ضي ناوم#
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 1 ا

 ا
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 انالل

 9 انموع ىذا



 0 ا سو دو
 زنغ نلحامب ان لأ نع 2 نع اههرودال م جن اع زنجرع مدار حت ةومجلانعد هل قمل
 دبرت نمل دحاللدذ ار'ةدرحموملا مارح ملا باو لير م أوس 2 داكاوغاد ابعد عاط قَد ) ططابو د واك داصإا مدداب ْنرلح اموتاّسلا لا
 لوللحن ام نس لاق لب مركن الذ ماحررع بوعد هلا"واع 0 العا ام ترطدتولبدد او "نإ يدك مدخدو ١ ناطق دار يدل رج مالك
 يع نلحإب نابصع لو ىنمحا ابطزسيل دول 200000 او رلهئيوبتالو بانك يدع بجأ ١ناكو رمح ندذج ىدع ا

 راسك دل رددا و ىكرلا نب) ملا ل نيب ياالد سار دحمان اههتين
 ثرخاءع نر ن اكو ٍفالطلا هيلع ميو ْتْنِ ٌثنرحلا هه نص نيعلا يوي واحلا نلحرار لنه و هر اهل ونس اول نص فعةساكالان ل تما نأ ى 1ك نب حس
 انبوب مامي وا انوا رص نم ايرطعب نادك ذا هه نلوم ربح ن ىلع ىلع هلك
 لص ردا اعاو منيب نكيروكتلو نعوم يذنلا ناين اخانرد اح هىنع انك ني لع ثلح نس رستو يدع هداىبص هل قمل مرا رك م يل عد مّيمح نس نبحاح رع عن 2 سلا'3 تاننلو اي دوكمؤ و د ارزظلا ءرسك بو سرح حو يبعاوأ
 ن3 نكْسا لوا نهرب اذ هللاو دذ ص ىلع فارع للام ّلسو يدع هلل
 و1 لسنا 8 وضم ناذ ةدابعلاب ذل معان ند ةروصتى شح 2 ا ”ىلوتساب انك ثم ناك اهع اوس او ١ اميل اذ دو نأ ناح ناك ود حدد حك قرد نص رع نش مناس نم ناكن )محن مهؤ) انبا ثمحلا كس لضخ ا بزي و ماىطلكادراد ل حرت مالعتدأ حام امه كين ىجعوا رمح عون مو ركع كن يوا بو رح لد ىبع و | لا خلنا ىحر ْمعاط نين رنيم

 ير لع تدحاوم ناس ار نالها نن جدل مرض ابك نحن وال اكس ٠ 5 نيستا اوع جاو اعم كنا 5 نيا امل وحم بيس 2 ا ا ءامسعول انك لبا تح ِ نييذ) سجد ثلإ ىيارلو ١ بوجود هلك فعلمكنا ذا ؟دعىحألا َ 0 2 5 0 ا نم ئه صد يسهم 0 0 م ل امى يعسي نقلا

 ١المربكق



 مم ىمعلالادا ْننحلاب ]حى مرح ةرازكلا ضدنان كم يلع هدالثع ل احبك ١
 ش١ مل مارح ثحيإعو للك ةندد ةدابع خل تتضالع هم ندد

 ىرلغراؤت همزلن ل يلمس فنيا ناحرلوملعا ندد 0
 آم ىيد دال يلع توليجلا نر 1 نحل نر

 نسعلاأ ائب ةراؤن ١ ىنعلاانحا طسضسو ةدحابسسا 0

 لول هدام طول ةاكلا نع ل عملا يمرطد تالخع تنحل يلا اس مابح
 لوني هين د مرتحا سعد لج م ال [شساتس نيرتحاسسملا ن اد يدر
 بحاول امامه اباد 0 لوحلا بدن لن ناو انج اْد لاملإب

 تالا 10 ملا رتعاربدل 00

 روويسعل سيب ملى شا نال بساع نترلعأ عال )ان عر بوما
 عراد 0 ا 00 0 مرايه لد" 1 برجر تتد
 رتنحل ف شح تام م نيعاواو كو كار رز عم أني) باتلا
 ا نأ 00 ,ملم هتط يا هي عاحّرس لا نيل يوزجبلاهل اق اج

 رص اظ ناك وصرت رن رز دوعل ا دع ر اني عر اهك . .ةادهلاو بيمست يضع نم
 روملا ١ حدريكت بت هرابط ل رع ايرحر نلطن اىوامزعجار جند م ررعجر ند
 ىلع امي ربحا جند و نيس احا دول ل ذو بعل ادول )ير ند
 م يكول حرج ةبمممل درج نول 2 توملاوع لم ,عدانكع يود هل ةرامالا
 نداتشع دا قلد ندا نا رررسس ان ىلع ينام ا زومح عنود هلو

 وعالم ] عاوز ةرحشتاا تعا م يب ون ارش بدعوا هسقر نب نشل

 5- 0 ١س نا موك ف راجل دمع قف
 رن 0 واخ ا 2 دا 3 نماك و نيس لالا

 ب 5-0-2

 سعوديا لجأ نجلس ني 0 ١م

 ناب هسسبل,م امم م وست ىهس اع 10 انأ 1

 ماع داخبراد يشل عيل! خيب تاكل كي اي 5

 راادروازؤعيفمدارإ اوأ' ليلا ليبدرم ١نرحانما ادحا لَم نار

 نيكاسم ندع ءاعطإ هترااكذ طاقم لول مارب ىلع ليرنرم

 تانح تييِزرعا اذان دول لاك داعب 1اه1م و يمس 1 نال ليلا



 هل

 -+هروحو سارمو لو ا عدد سدو امر نح وعل وإلا نم
 اس( نجاب يس حس ىف تسلا وموت رعو ةوملظو عضو موسسة و :

 ىلع لعجب ابراعدا ةيدرعمل لاقي امسلا سار فوت لح ضاع ب رجع
 1 د ريبداضمو وؤنو نئطنحو ععتعد جى أ نرخ باردا
 هاطعا لبوطب سد نا مهر طامسد ةبكرلل
 اس دارس نحو نعد داما يب نحاول
 : ارو ٌةومدمد ادا انزل نلطا وا وّيبوسملاب

 0 "نبا د طَوْساةو سوسو وسم جوي أك
 هعندى امعسمرت نعو ب اوسزوحم اد م

 مسؤول لج وو رملابص قكر نت وصح و وو خر ُناّمكَو نطخ 5-7
 ركسطقو هبي اوله البل بد ملاعأو همني ل ع مز ع
 رنجوعج نعوذ سيخ د3الّع ابد كح" دبر اعو اكلم 6و علما نم لك 5

 ةرسان لصق مد بنا نهار نح هب همالعأ هرلع نج طاد انّرع 3 ذبلسلاب
 تاما دس ننخما ننعورعم ىع ىسجع رايد كار رو ري سد
 6روع كلاس دىد ل نال ناد (ثرْيعحلا ليسو ارسل نابل ١فرامد
 ٌئووصلا ليد سلا مرر مكص و خر واس 0 يا 1
 نكبم اح نالجىسلل اب دم ضان نع بح سلا و وسبل ا
 عومشدر مس وأ ند رجول د ل اسس لا يشع ي نمد ل ىلا حبنمل ري
 "مرانه جك قبب اسمل اسملأ| نيرطلاد 6 نات يد 12١ داعم ناك مضر عشا
 نطو زيال ماين لت موصدميل مرو نللا َنْلَّسل | نه لك ىع_رامغلا)
 7 إو >وعسمم نب) ةازئل سبعون اد ليارلا ج١ تالط ربل ل |ىياهبام

 امان د ول ناجاو امل شلا برج 30 .> احد زك هذ انما ١ ىلا و ناب اسم

 ١ حد اممكف لانوسسع ١ 5 © عل نك مه مك ."اءاددجادونزل ا 1 0 1

 ا دلو 2 0 معمم 00 2
 ظ 00 ,د خلاصات نه الع نإ ىب ل نإ صال صعبل اال
 اقلطم ااه رااهاعط ١5١ 4 ( ميلذم م دعل لامي

 دحلا' هوسكو ا ماعطا نم ئنئلارئب هع يكتل ا كيسيلف 0 ازرزكتلا كندا 6 عجم قامرع  كذع ان اهلك
 - تيملاب ىلا لاو اه ايلا ا ا
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0 
 بوح داو 0 تنموي راشع 2151 عيسصا 1 تل لادا من لاحد
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 حلب مأص عزرس ن واب يرو نلحر ايكأ نهرا قمومعلا عرصّناَف
 تهخاواادحدا نامل يلع امي ىكلرظن لو هس سون نا دنموكد رغسماز وعلو

 عر مضي يركب ملا لصرع و / وبس ىف جددا منىل ثان 31 مجمل ندا لن تخلو
 : تدم نيس دلك منعنع اال 0:5[ ناذ مان 00001 عشنا
 بئرا نذا جسوم نانذل ن اي اًماترحاىندا١ناو
 - لحج لبد ننخلرابرعا اهرزعو نع ورلا يوحد هر لذ ذ يي عيب ده د و نلاع
 ا لبس لولا نا
 نالجعوجرلا يقشاد ول ١نرد ناوهلاو ن 21)33نم هرهاه ٌتراذود وو

 مول ارقد اتلطم مومم نش اروبا قع الئ هل لت يلا هلا بحلب جّرحد
 ) ن١ نم عدول |ززججاهدرم اهيع دببحل امد هل لك وما ماجن ون هل معاي
 نفل هر عر نفاع جند دكتلا بوجرا وك ة اذ مل ندذاملا حلاك بحارلا
 دام ندطسد بحل اي دقدر وي راب وتحل لس يملا نذل مرالملإب حد ١
 وجو ©رافكللا ماعلا 0 نيش ون 1 سجيب مُمسشحلا يود داك مرحملا نليملا زون ن١ نا

 تن طك رمل ببر لمدن اولو مدحت لاف ار وجاه ميلتسنلا ٌْسَحلا
 ١ن اررامهرحاْ مما اميصن ا ب ناكىلو مهوصلا نب جيدا يمال يسر لح يي

 انلادوا ةسر ناكل لضاخرسعلا ناكول ؟هبتف علنا مجلي اعلم ايباع
 نحاسملا ةئىئمملادلُدي مومعلا ناك ندع ئع ىرسل رج اون د معد انه
 سلوا بأ ين ظْنوبِج سلا نا نود ىجانتسلا واب وعلا ل لم
 كاان يكن نا بدال ياحواابجاو محلا نوكنيب ”لبسملا ق اود مو اًمهج رويرم
 ا م فورا لبسم ي ارنا 2 2ك يسارمارادو الع

 ا مومعلا3 2000 امهثول ندا ْنا امال نح ١لزم يف
 ١ اعطي ذكب لأ ىلا ىح ةتاجن مرت مزيف نا ينمو رم 0 2مورح
 حمر لع )بس نك ايد هواة دله نع وسع لووجاو هند موو

 مث دك عمدا دلبتوح كتم ربعتت كترائكن ع كومعحا ن 5 يعلاب م

 اج ناو ةيرماف ىا عملكم ود حولا نااعا حب جداشل لاول ىلا

 الكرد ىف لكمعم ىزؤر امون ناب ةاياممدل ثرحو) عر رسأ ن1
 :زباتحي عع انه 21نا ىىب روان نقل صولام يابا اهجرت راحو
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 3 0 ندا تنك 3 ئانكر١ لحي زم هدرحو دبسوار اخس داي نكي ؛

 0 نول ا سابو 2 ندحزم لو هدب ل نا نلطا وعن
 0 2 حصل نحل فلخازع ابو ثني ةراالاددارادلا نها د

 5 213 5 7 ب ا( ةطيسس رك يفلح رسب ل اخامبم
 هد رز د حرت: يدان ةمالا يحد امتكد ذلكم يلا مدع دار

 وا دع ماعم رم عد عاسلا بابل ل دعوا وعد يبابل) ”ذانم جدولا كرورولا قلكهدا و بلع ىودحل ا نندل متيم ١ نان زرع ىلا ى اعطت لوعلا زب جي ملكي ل نع : نلخح شدرعل هلاجد
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 رولطاا» 25 الر نيماسلا ىيوامْسل طْردو ى ١ هد
 رع سنع لورعلإبو (ج هولا بيسمل أ نحا اعز رع
 / كوع :امهرا انك اسس سي كل ذ عمود 3 نومه تنحف للا خيرك دبح د رخايه انرع:
 0م ا ا جب 34 ملا ءاابعمل اًنمر يت نيبخبب شم برت 0 00 نعد امى نعلا ليو محاسبد ميصدرلادا اربح :ظخول د رنلع كب ُتَنَه ناخ

 0 0 ا قذَ ناو 2 ربحت 2
 | جوزلل ود سا داتوب حسون ىسل ووذجا ح يحاور 1+حجدروحلا
 ]22 ٠٠ "تع هيدعايطوا نثر تاذذ ببسبل هماتملاطن ودل من] تنك ل
 ا نكن جدحرل مل اموكواعو اهبوا: وحر 0 - نيد نىرد كوم يك يك ميدح
 0 تسمم جدلا م قنيسدامب اص صا طبص تمل ٌرَداَوا'زدملول د
 22 دعم اهب دو ىلع مرجام ودلع ندر أىتامسما اوه ابلاعل تعد
 نسر 2 نن دائم 0 ل ا 0 ىو يزاد ى بتي نب وا لسا موج 0 0 0 نا ,جوؤلاو ئماكلا 2 ىدروالل جمع (١ 1 محبو ْنْيحْد ارب اسس أ ردكم م دااعوزكد حاتم ط بات را مدع كك نسل ا نيج نمح 3 1 دانرع ليباعدا اريل نويلع' لطب ما داع تنحي ةرابر دا طع ةدامعو ايبلا داعم جحر تف الاطا مانجا ا مونككل الا لدخد تحل د

 ريا لدؤإو عقد رتل اسلا جدول نغسل ملا و قلحرم ساحْ وع نهرا دح | ىرجمب ئدولا كو مان جدلا بابسإم لا اريام كل ند تامل 2 0 ”ةاسلا اسد
 ناجح ئئيرربل امهدو اع انيس يد فنسأل تناديطحر اسما نم هيام يدان لها نامه دامب مسار اداعظد :حالار رح لا عموا ورك اسح لوعخرىخملا وصد تمام ىلا متن نع دواكو حض فل ىفمملا م
 5-5 رف درادلا تر نا واكؤح ند - تدئند : اههرحا داولا بكد للعرس ادلكل ناكر مبكر دنس 4 م بايزكلا ليلا ءاكررلك و سبع ناو
 ,٠ تمام انييعم ى نس ناد منك اسما ناوامعراد ا نه رد رس رئحاد
 اناكو ل طاد سك اس 3 نلحولو ناكل تت كاسل اب تحل ا يطع رنيم
 اندر 7 0 د ا ”ىىلا امحرج د كيبع ئيصومى

 عاملا ال اذ جراجوه 1 اميع 0 دا نزتحو رز امهرحا ج 2ع را دير را اعدحا 2+ نحبك نس
 وصحن اذني تْمَح كن ١42 مان ييس اد ١ ض1 1 0

0 

 زان س3 1 نأ بجرب مو رسكع ب م نار ب رانح: ل امتنا ل ئحرد)
 انيذو



 ءكهواماَتاف بائحَدلا وع ىو مل ةربع نار ىئسبدل امي و
 كلا 2 نيو ثلحوأ ُثدصح, لنص الدم ,لحا لعْتب درا جدّرجلا
 'ةلبولا ]سؤ و نال ترانيم دادي لومي را بكين ةماسببلي
 تبكرواهرد ثمل ل ىعل نام نيإعس فم ٌنحلا !تهرزجما !وتساف
 ملعب ن ١ ندحم ىئس مما ىررساب ثدحا نار ةبوبلا | د م اوس هنكر اب و يؤيل
 تسملل الك ل ادونل 32 متيضت ويف و 91 مسك ذالذدل يرض رات هع نأ ممارتساف

 يارب لحلو ةعيرمما سرالل زراص ةنِدّنَص الكرت دنا وعدو مسبب لرهز
 منخل زوبع 1 ادا ردا زا وسس ل اراعوا دظحخرا 2 ىبدلا واد دلت امسمل هداجا+دعولع منبع لذ نا ل ”ندديلا
 مهىمعلا وتلا غرك ةلزنئ ملا لئلا رخوحدل "لب ام ل و21 بحولا
 ىلاعد دن :ئا اك تجود اك يرتب 2 نلحزم ىرسلا ما نسساول ادا
 "ملى - اع نكل دوايهيدلا 'نماو سائلا نيا نكح بحي نال
 ل و مارمش 2 حا قبس انوبرنتح ن لق

 ار لراس ا سحلا مسجد ام منج يعم نيح وسلا يف
 ظ وهم تدمر لو تحو ئل )"ني الث جنش ادل ىقحبل 5 رع
 رىمس ار اعءزجامب ٌننِح لاو اىترم١ نسب !ىنيب مننا اميزننذا بع

 ول يد يارا تارا لت لا نب دة داع هدب عوج مرعل يم ) ىامجطد ىسعي
 و نكو :يظاد وسم .ةوؤد نئالاو وسلا .كسأ ٌمدمارح كرم ببطن
 0 وكي داما دال عا مدن ادريع لا واج اكساب ني الَد ةالبكو مومصو ىبصعد
 ا 59 ماا هن درس ) ارميس مارسوا ؛ ا رس عتاب صدد
 61 الا مونحلا ف 1 مىلا تهد فكر ب لَّتلا ف نمر يدا لامع اد
 جود ١ ير نشاح ايو تاككرلا درب لبد باص سّيَود عرس وا و داع نىيعل
 ا ذندل ارتحل الاب رىلع كح نيا دعد موصل رم نسا يلعح
 ةنماديسساو كاطرول | مل كم داود مرطب درر ضب ا
 داود نركد قيرأت ىع نم ةرعاترعر رود انك نار عار همس د وحل ايول وامس يقسم

 ولع ناد ترتسم ىسلا قدك رل ان الم ةنرسوا ومس | يرعار ند مم نعا انحا هجر أر اي ٌيمحاهىبوب ماقاد داع مساس ى ئي ىرذب قا ناار مايا ةُنالَث لومي ئدحو) 2الن لاو مما بأسباب يني ثدي دسب
 مم ايات, ك5 نرنلا) مي ايصلا قرتحدن نكي ,نكخول ا وسجد ىلإ ينام ريتاسؤو عل ان 0 )دركملا نمجلا ديمقمح نول نصيس ىلكد ] ىلحول اه
 د انعرجحم ,ردعنلعلا ند تما املا تمجد م + ٍلصإو تالي ريس مج
 سول ئايحلا نسجل د صيراووْس اينعلل مالي مرت مزرد) تكمل نوإ
 !نرنعارا و نحسب 3 ل نير ومر لد سول نماسملاداصانمتحدل : ف اَبَط
 سبك يلد 5 لوحوب وم 1 2ىكدذالا رج م اطابرر) ٌةسر دعوا



 اذا |

 قيبوأ نابلا لحا د شكرزال امتاضمعالالا مانعا اكهلوط سن: لاطزا ملادلا
 نامل توجو عم لد ذ منمب در امك طمانرد عب ال ثلا نإف ىسكر ن١ ل اهتشسساو نيباج نيج ولى ولكم ارك سس يعول و مذ نحب مح درد رردع يح كم عد نياك 1 باب ماركول 0معملا طر احلا ناك ىح ذا اوس يولع يربح ناك ن ادار عانس دوك ان 3 فيا مارر دمعت ناط د وحب ذأ انهيبب يلح ريب درارلا نم هن وعد ئدي أب
 قاعور جدرخ د لب س اًينو انعب١ نحل بحبك وتلعب ميمى ىلع جل ل أ نكد ون نب 2لحزاو داعم ةحراملاو لخارلا ىلعرئعا ناك نكي رك لمحل ما لام تلك لخا دوعسإ 3 نر 3 تمح جراح رب ىبابو هوب يرجح 3 خترو تناكناباهرح رابلعر عار ٌنرجاالجرر ا اميلعا نعمات رييجت ”دناخ كح الخا دعس ىر ل ثني حعرحد لد ذيع رئي ملوولجر وأ وقسازوا عن لحد اولد انهذ ٌعطانملاوصو ررمعش 3 اكحو ايعوس وس ونال اًولطم رملا لس لع اهرعالا نصر فام اع تمن واهو ةيطك يسيح ود ل ندح تلائلاوه 12 ميل١ نورك ناقناب اهل بس و نيعودردأ نالح ئدس ناد مس ل بيبح مولا ِ 5 دل ناطيخ نط اح2 تنك د 2 دل ] ف ىعدا 2 رجترلا لراوهلا نم طوخ لل قاف مرّ ابيع 1  لودؤ نا طور اع انجراخند مسرور زعي 3 واتح ارم ند يعل مل ٌنبح اع لان ١ اييذا باب 0 داق 0 للطصأ ل نحب رح وامه نضّرح١ ةدىنباهدو صحئلح وب ملأ ءايؤد عمصي ند لل

 0 ْغ 14 3 3 8 76 ا 05
١ .' 

 0
 ” ظراانعد طئاللا درع وعمل اذ لاف نال جمل ١ مث درت داملكد نحل يامل ا 5 ل عناد 0وجسعل

 اسلاك وتسأل عوج تنجالف ,ن كح ند قب نإ لا مكسب دل ظ رز هدر > نوع ناد نكح ركذم اع تر دل ننمتع يبدا نود ميللع ا طرت ىزحامت ارهاطن دش تكسب لو ى(زجاع ثلا دعوه د نحأ 0 رجو ند امهظعن مخ اد ال لطب مي لن حتا اعط لاعم هاب لذ د نعل ظ
 ةناصالا ا



ٌ 
| 

0 
 هلال

 ةررر نهال امونع ةلزئم ئيجلا نذل ددكتملا ندد دجى دع لحي دنافناليدلا» مادا انهدر جملا ثرادد كلخإ ولع ةدامم 3 لجر نوبل افلطماطوخدت# | لح داد رود ىبحي نوسو' يع متر3ارادك نيدرغدلل مرسم مْدانصلا ٠"
 ناكر ادر ائملا عدول و كلما لمس يأ اهزدا ايري سحلا درارلا يا امرعابت مصور ملهبال وأ جبع هد 3 و١ هز رأ د لخري ال ىلحولو مبلعرو رمل زلغم لوغو ضو بيق١ بد درطم ةداع د برعم سلا ن الئ انال ٌتنح ختم تيب ىسه مر نكن ناموس ىسمب د فلحو واكل كل ىنب نوشب لو مل بى لع

 1 5 وأ اىرعسل ل د نارام تود عيب و عيبا ربجار اممطرا هرحر بيزاشدملل
 ١ىرعسرودن يزشاولد نالطلاب ةيِجدْنلا د عيبلاب ىلدل لاو نل :نيريل اببدغت ني مورا” ريعلا ل كد د ١ ىلا لحي ةجمزل اكةبعحرا ١ نو انياب
 كلو ان ديلا جوي اًمل اب مح كلن ىبعواراد ىأ داراوا قلط ناو اهرع
 رادىا نيرا نه حرعوأ تصرتجمروا ةزه هرادد وعناإلا
 نداملا شن يبرأ 4 ١ مم ذاب عب ى) مراسل رن نداسلا مطوع دارملات راشا تاو تيب مار ىبسم حجرا لا مما و وتحد بحل مس لاو منا ججب) نب د مداعطرلجلا لا ناكللا قد نق زو ئيدن اهبل امعرحا مانا ناد اع رع تمنح م .ةراس لا عه ترمعاد حالجب يعل اع نت ويباطا مر ندر َوُييصلاو مولا موودل رمزا قود يفد ما د هلا داب 3 اب ةصراملا ةراش ل١ + باببلارطس لح وصراع ارزح ظ دام لا ناب هره سدررادوع ضرار نحيل هلا و تِمْكَو ملل“ مرت ظ "زانخا نهرشزك ايدل لح ىلر نكماامدىمعلا) ئ طا ١ ةاعارلل وتب صا جاد ةاّسلا ظ موو ىرحب ىف عيبإ لطم :اعا وانما راسل اب اوما إد ىحلاو ويل كل العد زخلا اديلا بسبب ميل١ نذل يحا اني انسارم يداي يعسلا تدعو دذانعتل هع ةراتياللاببل عت ٌتِبحاَت هحامدايلع يرجارما يارا زم ءيلعي ص بعدا
 ”قاولا فو أ ملاَماٌي اهرع مصر د ابان َنِإطاو رن راج يف ما دام ل اذى 2 روما ود تب ,ئنلحيف !نه لبد ' ىابر دب نع ةدارا | نالطوا للم نار نوئد لودوا قوحربد نرحب كي ىشرلاو ثلا كلم ما داهم | نهدا يحول ومب
 هيا دامدارا نائاربو ديلا رئعئدانقرلا ويب شم هد يبجلا لكن 2 نزيل هذ لع ىود هار ١ذ) عنا نم ابرص ام ماو ام داراو نالئل متعِحر 3) يس تبارر) نو( ولاًنامم١ نح١ نلطار) يىدامر ماودلا كد نديم هما رد ء ةرِع دارأنا علا انبل هيج الئ هيلا هدىجل تام دل ىحىبل سد لىحرل) .ةياوتمسا نذل رشكم زى نسا تنحل هد اب ن الثلج د م نكلاىلا اجد م نالخ جن ويد الك ما داما نك للحرب 1 نفح نمد يدار لح ىعرل 707 مز عراخبص) ب (وئحل نكل ذ هراجعاب دنيمعر تضر عنابة وصسم ما داهم
 ا ا لسمو انهاح ب ينم و خم رجيدر بلثعا ةارملا نه
 ميلا داعْناو ارقي ءاجتن يشاهد ان حرص عرب 3 وصدر لو عانه د هجذ نو نيو طر هيلع نو ىهل بس اند”, صرب خطوره مح وعدل ندل



 0 هوز | هدد

 57 ابدحن : قلحول ربح اخ | ثمحلا مدع ئالبإا 'لاحو ,ىدملا
 - 2 كتي لايخرحا ىمهئ فدحر و عاعواستسحن م قلغلا اهراب ع نيو بانل
 نشل ف ةيسح ب املا نال سمو ] ق3 ان تنحد دوا رس ناو يامل إن
 ثو د ئاثلاب كنحذ بوكمرملا ئاناو بلعؤم فاما ١ قاد ىلا تراجم
 يلوم تيب لك تح قلفاواسإلا نب دارا اويجاعذع# ”انلاو نرذلا
 صحم نيو دّىدخو هدواكاولاة ا مح تئدرا_رّرصراوخارارجرأ
 يلا زعل :نينح كل د ميبجع نينل) تالطو ايردعح نئاحخا ا
 ن2 ةداعلا دونم لاو اب يانا روحها نار ماعطلارازملا عا يبا
 | هيا ل لاق يامارعا نفع ون دش ثرثا جادت ||[ نكد! ن دعو :بلاشدل :نب ولو ياجامهوعدأ لعل ادا د رل طرن شرحا اعاد
 ْ اراطوس ًحامما ثور . عم اتوب :نىلا ىف يبيمس وأ ان اخر تين ليحل اعت

 0 دبد فير ل ارم الؤم اراع يقم ءامو يشل نم برمر 1 !اميدع عَ
 دولا نيد يشمله اك ماركس عا سوب نسحب نكسلل اًمبن ' العم لا اماما
 يد سات نرحب انام اسبح دول اماريمدر ضد لحم مسك امداإلا 5
 طير سرر رمل كة حاسم نيا هع رعانباتحراعرَس مرو 3 نوجد يف ناجع
 ساحب نثحرلاول اف” سورا دل زرع نيل انار نش ايات دامت احا ارا
 وا "مح اروع ميم لحد هراد لحرب ذراأ 20 مس ,دزد هرادلخ دم نالث
 لؤحرلا هر ويعد وجو مح ئلعو ىبار جلت اًتِبِب جنت نسر ىلع لح ىب
 | الم 6 ماجد رسم كو ويل عول وحد انبس : جحر ار اند لاو "5 جب ا اعناك ٌن يح
 الاب تمع رو د اع بكل ىجرل ١ يون نا ل ىم د اطرسمب شريد
 سوس 6 نمد ناوح 2 1ئ ةلئكانئسس 3الَبَسَت داؤود نابلو 1! نص ددشع
 1ع عمالادلهاجا دوس ىبمانلا سسحَن لك هر ىدح لربح ولت ادن :

 و نو يول ارباس قل 0 0 ل
 نوجد لل وعش اب وحمسس نيحناكو موتو 0 مشع 3

 2 ى َن | 'ج مب لهنا 2 . ادا نو
 و عررعيب مناول ثرحو كارلا دك ماع نول 5200
 22 لائائع يغو سر لا معتز خيل بنار عراتنكلا ئملاوب منجد حال معلا نبا
 ْه الها: رح المل ةيازنل ادن 34 0 ٌديجوابعدجلا ذل اعسد

 0١ نحل هلة اضاع بامل عد برشر 3 ن كعم
 ا نكايذدا را ماقاع ماعل ابرضرحأ ريتش روكا 0 9-
 1 ةثئاعبا وأ ساروا ند سر ْتَمح ول رس 3 و كيم ارب لوا ىسزورف )
 7 رن كيلا ن "نير الناسور لاقولاام الع شلا انه ١ ريوللب دارلل دا جوا ىلع
 3 نصا سو دوم ل مل ضهاحلا ندب ترعضا وا اوس لد ذايب أس نه ىأ اهرحو عاش
 0 يرن ىرصد دنوحو كوت تصراىيشارم تا ينعلاونب و

 ل



 لصارن يا دل بد داخل ناكن ا لا قالط 3 اريك ظامللا نمممون الئ عيبلاب درفت ايي . ١
 نيجالا نينجولا يا نكذ مينبسلا عيىتقب مر صو نلدلا كي نريعق الكاب هُسح مدع مهالكرط اف دموع ريع حْي اه ال | سدر اني 3 انبلا بدا نع ودوم رم عاش ائيارح عري

 مل سوو هلو سررت ار ني حاومح د ضاضلرتد اظىلا بارو هللا أنا 3 انو محلا ' مص راو
 ةرعشت نجلا ساعدوا اهريحو عاام صدك الث سارلا ىمسم يا نا مع“
 هن ياصغو ندا طيدردا حور اعتو جاجرك ١ هزرس لم ودان مدر انين هما اد ىائنارحلا ف [مر اب لبا ضو عل جدل زيدال مرْوَحإِبو ناحاذا مم اد
 نطالا ناللؤك هاد ىصر ضو ظ د عرج عب مدون اك ثيوهاروب جرح رد عدع ثني دنا مجرم 2انلطم راكارخ بع همدلا لوا د نارا وص الطول اربع م سيلا
 ثطانايإ رن وحاماعم ,ىلاوام ناك و نيا الان 3 ندحد و مم اه نلك امل ناحوا و
 فضوجلا شبل ثوملا ود واني اى. لل كمس شرس لورلع حلو همسك
 من 3 دارجد يي ايم اوص و ّيح١ متم مل د نشك نق ىن ادرس ميجلك سراح جيب نأو
 ىظن نالطد ١ رع ج,لكاب و ثلحا دا ثول از جب لعابشم يننائا درُسرك يال
 ميج مساع صول ريطد سحذر لبحد مدلا دززملا دوب اص ه_مخا يف نم واعر ساح
 ,يمإ مب ثنو لمان صحن ةسرحرف هاظاأ داسعاراجرعا هفيدمحل" رن دحاملع
 رسويعز.: و اك تارشا ناك :ئلل أ ىئءامجم نان أر امج ثوذ ١ يجب 3 ىثدل دارحت

 اسرار 2 لحس واجارس ردد ؟اىاىس ناو جرس نسندعرل نزح ضررا
 نالوا عتب زي ل مم ل اق برراعما د و متو ل27 سبت م سركا نكر صوار اني ال نيعد ندم بس طر دم رادو جوبلادا و ىويها رمل ١و ن نس 3و نيالعرى للشس ينس ناد نالط 3١ رع ولك انه سدد نب ضدي مرر حو رعر ىمد امم واطاسد ,سدااهامس ناو صرَو وع مسوجع
 دل اننويعيولا و دج نيلطا ,.ك بالكس تبتك ئر ناقد ىدجبذ م انطون يل ٌةسرازب ندر رولا مح اني 3 نرخ اجناننواربدعيمفل ٠0 نت يص مدع
 ىه اهدا :سارب زف امع واو ناسلر جر ى١ نان ىئار محرما يا
 رمت طم نلمح يناثلا موك كلذ ديا عيل ممس) نعل عراكاد نحد ناس
 مىكعسر مزعم سار ريك رنوادعولابت نع اما ث لح ١مجراع 31 مزيل
 م1 نملا ررعرعإ ند و نيعسمخ ودل جا رطل ايد يملا نعم 3او شد سجد
 8 اىست اصر وسب تلح اه ال )ايه د اًسرح ىل اد ل اقرم_ حت ميدل ال كاملا د
 امسدل امإوا عزب هامسملا و ميل ول ١ناررم لا هلو انسب طرلا د نيعلار يكتم نالئوطوا ننال تش ١ مل اوامشب درجطل امهتس نا 0 ! دامس
 ريخادام/ ني اهها ريض امنا د منسصلار مس ١ نحو اًملالرامكتم
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 ١ صرلررومو لكم ذو نك ذ نكد مس لاق رسل قزم رعب رجلا قُثْنيَ هن ] سم

 ةددارهةمسرداو ا ان رانشبدأوام اسسلو (ًنَسنؤل ! نه فن الحل د١ ١ وت سم نرد 1 ار نيمسلا
 ' ايد دكر ولان مها لرنْشبد امم راسب لطاو ملك ايو نلحاذا ئر قاره و ممنرلا 00 ها انتل
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 نيييوصح . -جتحيببوب

 فبزو لا نكذ يىعبدلا ل انا. ىنعايضوانسب تن و مصسؤعرج دارا هني خ يد مس د مينى لا وجلال د ةئردكلا رص عيط مسرلا يلح ال جلاد مخ ندا سام انصر طعما
 يئلهاوب عما عد نحنهددل ل قام نه دلك كوانسوبا ئع مالم صا ىعات هند الح
 ثارهازملا ل وامتد نبل ام د فرعل١ىفامس دى 1 عن دا نيلل ملوان ميعر يملا
 مند الع سوا رضا نالتخ رم بع نم كوامملا نلطبواع ٌمرادحا نام ابرلا ثدد انع ئمنحونل ىس لل | لوا نيب ى سبر ىذ دلك ع نبل مسا ندصل اسوم اجر يسوطظازبلا د
 ناوامط :سكعو ندل نانقلا رواثن مدعرمبرا نبي ىيبابلا يي مودك نيوعب امكمتد
 يبو نا ويح ند د دررخالو وامض مارولا ئرع ب نث ل١ امارد اعيضحجحد ان 3 ىئتمملا معلا مما اهم ناو انرع3و شيحة اولع قطر و امه رحا مما نول مش اسرجا دمع
 لواررك م23 1دارج هةر امس نيم لوائنن الو لذ ذولع لح يبق كىس نول و
 اير ضواع ايلكان تح مل ةسسولر كه لك 3 نطمحلا ارشح لامر م لا
 مل افحرمم ملا نعؤكا 3 ل اون و نيدعرلا !دهوكزكا يف ساما نجا كر دح ترد نيكل انآ م ىدلا يتاثد نلحا عيميدو ةراسالل ابيلُش اهزنحد اينىتبد
 روس ولا دوج و 0 اب يَرح ةراشإلا عد
 .. انو وسوارء طن 31 تيصع وا يسرا ذا طاوع ١١ نص لك الم
 رح 16١3 ل رانا كدومعلا و او 1 اهميككر
 اوسب لوا ع بطر لراس د محي هلحا و احرص نامعم انعبب لم ابو ندحوا و
 |ىما ان دنحرل نسوكعلا) نك ام ح3 ابيجز يع ةراعلط ةراهبال م
 ىو نم مبطرأم نسما مم جلب" :ىعلا جنب ل كح عطْئملالوارتنيص و
 رنيرع كلك م حرصوا نرطررا 5ٌنصرماب نْمَح لرس 3 رابطر لكاب ىلح
 00 والاب اسوا يل ادر ليد ىبصلا) د )ك١ 1 نزصان وعزت بطرلا) نجلك١ 3 هذ مشل مناخ ناد عرس خرب ط ريش 3 انيدل
 "همك لها ذو ”ىدغج نبعلا١ نهملكا ل١ نكد :طرخا ناك مسالا لاول
 6م ورعلا ندل كنك املا ايطررامحم سسلا١ نه وأ اسكر اضو لم

 ردح نجامؤو ى١ حلك لو انني لاو خئمعلا ترتد انا درئئبن
 رهو دو ىم لإ قعرقدلا عم ماللا بنشر كتابو ررا ءريعس د
 بدأ نمن كالا ىاسدوسكرا عادت ىبجد سجد انراواز نع نمربخ اهداعد
 نب هربيال مانا بم لكم ندي ةدائاب نبوسل ل ندحوا اك ندب نرد مانا و
 ايصال ذيج 2س ذراع وون العاص ولا متر مرعب 2

 م 20 ريح نجح بلى لنخاب رن لن 5 سطر

 ةدرلإقراصول معد مم لأ نوصل ثّيح داك ان وْيِلْسمل امد دن ولد هد تنح 0 ل لسا نود ناتفاو ط نيف ناسف
 دلوأشوا رسمت يدوس لكان دل لحل لا ئيحلك م ٍلمّيحا سا يئئيسا نم دل ةيعدرلا نسبا رج اكرم سن ايل اريل ف دول او تحب ل هاسات ىسخ اك
 ةيلاولا ف ١ لاف انا دع املأ نا الكا يد مد 1 تح مس اولاعرل جدا هل ىلبم عيرص |ب

 ها 2 |” ٠١ 2 <« »يب ب تم



 ناو هستعد اب ابوسويبل ك1 اذ ارزوود اهيععد لراني 3 نابح 3 اكرسا حلا يدل

 لكال المات عطا 3 نلحوا د صرب ملم لك 2! عئ لا نال هلْ هنوس اع رلعج
 هي مرئدعمو ا هندي موصرب روش كرد اذايتس فو س9 وأ ايويج ب لا

 لمح نرجو جوان قو ند ور بوثسن دو ْلَُم اي نلحوا ٌتنح متدحلا كويلو
 تيونجو ةربذل اح نعد عاقرلا دل | ىلا ترطب ضني يلح تنجم هحوجملا
 ظ لك ان سحيم أون املا نحت تكمل انت هبي ل نلح نبال حت رح

 حم ا مصر ظنا نيداكلا ىتع محا سن ررصص ول و ل كه ند دعانا 0

 ل طش ءا نكرر زكونل تير راك انوحأ انام لصمد طراد كحول
 وث دقو ؤ١نود ؤشانلا ىف نحي انث هصضئش٠ل مضل قطا امو ا

 اخ برس 3 واردت ىر وو دعم م بيتك ب ب ثدي ل سعْوعلكابذ نذح

 امياذوانالا كحاجرمع حل ا انس لك ايدل ناحو) رسكعل نيرسلاب ْتْنِجل برص
 لملك لدا نديم تنجح مرع ٌنراْنِب سرد ابزو هيلع فولو إن ناس ل تربح 9

 لع ايب) ذ بوس نار ٌْصاخ ندر هَ املك + دن قعد نب د هارَشا 6
 بيرن 0 وع نأ ا

 0-0 نطزرو 27 ئننو 2 ادد ميج ١ لد مل عد 0 0

 ملعإ ا 2000 ا 0

 ند م ا ريتملا ا

 تاومل نمل ج رار وا تركسمع 1 0 |

 اولد رعب بارض رأ عشان نع اد يملا جرحي نصل قرانا عرقا شيرط يي لع
 ر ريل هد ىءسمتوا و ارا اياب ١ نك رونا مل ان طلع ةقيمح
 رز اقر داد ايفو هل نالخ ب 0 دراعر نلت لاهتسالا

 اثم رابخاب معاك لأ تأ 140 اع اما
 تاو ارجوا ند نب 3 رست 0 0 7”نانع داب فم احد كلذلإل

 0 0 ةلابر املا يفلح رر در وك )نت نهال
 ردانلل ثمرات انو انا نح جروح ايه شبابنا يضرم اي 2 ب 1

 قاع نوكت للحرب مد وتع مانسملاب نعد م ندا ىَقلطأ ولد

 ماكل لتس اد روحا او ١ نم ى ىربلام ار ةروسلا يدتنمل ايا

 امو وردعالا ططملا ن ب دلال )كرهت تالط 3 ادنيع نول نابدل حد
 ثعرعل ا وعل.” يوعدو جب ترخا هجوذ اثر ح رارزنم حيل هآوس



 1 و وم

1 

 اراممل ماعلا دعما رار نخا لرانْس ل م :اعؤيممصاخأ نول اك يراطلا
 هلا مالم او يد هيولاوع عع ىرولحو اذاد َةَماحو اتيت
 رم رميما نو اهل اتن عرفنلا| عووه نسلك) دل لاول خم ةلوقملاب 06 ىراخار 1 نتماح سسك امطر انسب يولحلا ماذرع
 370 و سا ع مسكر 2 ماي ريض سا دال يامل داتجال يد قل نر ى نه

 اهو | امردع ن ظله شوارع وا 21 الما وم تطنتخحان رد رمل نهلكايد ئلج اهردعاب/إس اوم ةرؤنس لراس يف : حسحم برسم ردي ؟بدئلا راىنرلا١نهامرا ليم أم برشا ددأ منرم عركدا انآ يدا ويحد هديب مس بوت اب ثلمح لشن او راوسلا ارد برتر 3 ٌندحرل ر ىئبببدبلا دلاناكرامجخ لل ناب نطداثرع“ ع 4 20 0 «,نرمع ب ْن د د جب نيكول ارض ل ٌىث اهام رص
 : نحول الك١ ناجزكي نأ عيرلا در لكلا نم روهدةا سر اممصذ) نا تنك

 مدح أ نفد اود بيدا“ الطب نوح نعت رالكا نجح نه(
 0 ١ ماندو ارمي تمي ا درمد تالت اناني ايل
 موصل ازمه لز اك ناطلش حاول نقتدي نشاط مسا امابردع صولا ع نكو قمملا
 هادو اب نوح !لياجو امال اب 8 نت مار اب د نحف رمرئعران/ؤدرهامدا
 نيل ملط )اح مد طاع قباخولا هزه نيك ايد ر١٠١ طرم ان/دإب

 وكرم ان دل نحنا تدك بح ى نعد يما ذ لاقول ١"نيبأ د لكل اب نيد
 قزِجر ودرلح نع اه تدي ردي نامر حو رسوب لف كج د مب غمعول هنأ
 ردحدإلا نا“ ممن مزخلا ن انم نال الار د١ قد: ا رادو زرخان انس نس ناب
 جاد ةدو وس 3 2سفملا نكرر قرطا د) ل رات اذه مهك13 دا لح د دكر م الزم حول انوه ملك 0 ري رسل و داآرامللاا ره راذ نلجإد دنجر) موو ماس وعش وراها زمأ نجود 2 اةانل سل نرصواع 5 0 ارك اس اسراءزعود مدير امرايلا ص كنق اسال ٌتراكو . . نتج ءطصو سلم تول !نججر سل )3 و ناحا تانك نيل :رخا صول يف

 : ا ا احا مين ربا جمالاح لع لصراردلا ل 03دك 2
 3 5_ 8 د دش 1 كاتم امهدحا نحر يح نانيعاو 9 يعتوخ ان حا نحذر 1 نع ىسبلا ذأ اىيسل كر نيس نيرمو ا امداموسبأ نان اهيلعزلفلا نحن تدك. ١ نينم ىسهخب 2 ١ ذا تدع طار ايمو تم عل 10 بعاسإب# "نح

 3 راوهز نب ند لف دلاو 00000000 بحلا زجل را نهرا نح نصت ١ذ لاق ناك ف طررس نادت دى عرس رات مخ قطول
 ىئءاررامأ هل انا ضاالاد مهرخو حر رول مئنل قمل ان ارينا ند يس

 ردزطامو



 نلببلا رح دويحول ىلا ددزئيد قا و نرخ داعم يمل اود نم لزمللا نعرنن در ا ملت

 ركع يي ١إ هبج د3 َّن ان! ىف نيعلا درئع نطعلا فرح بحاول دلاف مت مبيع ند لذ ويده

 نيدوكلا رع يرتمل' يعن عرحاوت ئميعيود١ ند دو ذارئعملا 2 ىئنا ءرخ ممم داعملا
 ظ ىلع ينبح يف وللا مالُكو لطرلا فرح بوست دولا قدهاحناره ينال 3 يت لماعلا نإ

 نملك: بعنن نيك مثيرا اسلام ئطععول زري م لْمدئف ذل ف لماعلا نار مهررك جوحرملا
 ماعلا د ىلكاب امنوا مرالطاىدننعرت م د ما اب عزك ايااوس انصرعوا :ة>ن يك تب ند
 نبلع يذم تكد كبد اجومب لولا ىا مكص تالا نع ثنئامسسل 00

 ىئعل نق هموت وأ ماعطلا ىلتوا ىنموا تام ناد كيطادربلان هز ليي مل مب 3
 كيحز يس عم ولو نعاس كرا نام ْلك١ ئه زارتسناو أوي انو نع ريركت دعا

 هك ع د قالطاانترش ! امو ه نك ال !نرحتحنف اجتماعا جنم ,بلاعرزمم
 رست لص ناك " ى سو دلبح هراس نت ايوب ١ تدور 1 سحر نشد اه ىلع وجار ؛ دع

 ناكيبقوس مل ماعلللا نلثو رك رانمرا لذه تويم هد ال مشلح اسف م رئل ا لد
 ناذ ب ندد نم نكولا يا ركبت رارارسم وا ونوم و راقد لدرؤكا جمد لزثكما
 ١ذااما 00 ١15 3 ايه داو عركملايف ئتاوملطا نرجو هرزعل ممرعربلال او وكمت
 عرب لعد لاب ارازؤجالاعارماع دفن انا 2افاشا يدع ُحالد ندذاواع عكا
 ىلا نم لول نكس ه١ داحرب ال د١ قي مداه اس نجح ىلا 'ةروصلا ىت نيدلا مناد اك
 ردالت انت يف نيت ناحد نر ئخ اج سبل ١ مييبومل سمح مند ملكت لنحو مروه دا

 ر ر تادف هيلع تردوحلا كل محرك ار ىدح و ردا جرود نيحاغاول ١ آل ممل
 5 نب مر وقلاوا زدلازب ئجحار خُونَن١ ف رن ماعطلا ئذُت ناد نع مللنلج
 هصرريصت2 لسع نارا نمر نيد اهو عرابسخ ابنا نوري موا ١ انكالت م رن

 ثاالثلا' قالشل ابندحول ا س اريل اونض امرت ركذ اعد ماعطلا لل يبسمت نم اسادإ دا
 لت ن لثلا ميلاع مد من ال رعّولا نه درك رد عل اخ سوما ن3 ند اميسل
 قالطلا ب 5 2 سدح ما مر اح ادرملا رديدؤوقمل منهل طر ئننس د مللحلا

 اراشح نيرلا بر را راب عهر عاج نك ناس باس ن 'ه
 نمر ا دكمسلا مريخ جد ماعبسا ن ارّرخاب ىلا نب نمل 3 احول ماسر
 ”ناطمانكو ؛ يب دل "رم نا ام نول د جدرم ليد محن انقر بروم دود تا
 من وليل و١ نيحرود نا اطنس) ىت ':طخ رود نالطلا ودود اًئاد ل

 ردع ملام لواب سرج غوص 2: كرت امه امد انحد قصب امل واب دوس ملكا
 مداها
 الوا تنجم

 اباودخم 3

 ىلع 0و ايا للا د١ قالطلاو ميداب نيب اح نينبلا مدع رن رعت لا 0 :
 ثبرزول ف نح ١ لات دزعرلع منمورلمت سهما راوا ل ذا و 0
 2 محام, 31 ند هانلأ عديد و د احا ىممللاد اسمن نعمل ل 1 م
 رمادا راح زل رح نوخال مريبد نح 21, صبوبغ قلل مداصا حاد حول

 عخارممر 2 نكذ دريل ١ ميج (و مئات مدد رريع نهر ميبٍباحلا خووئطا ذأ د5
 يسهل انما 11 1 د اعز: ركمللا هول م3 1دارحاو ابد ١ نم نجل
 نمؤي موىداعل) رند اعاد ىت بدرعلا رود ىكتخوا سن ز ىنعاسصملا مى نات
 + ١ د

 ئآإ



 هه

 ئلايال ناى ون افدل ردنا ال لخوض وز ييساب دن كاب برتقح
 جذؤلاوا رولا سنا رميه نت اب نب ,نحزع جيحتد هللا ل تالمل ١ سار
 نسيىّسل ١بورعزبجو ١) ديسح تامر نم نك ةرعو)نرولاوالابكل ا وا
 د زاملمب مر برد اند ميلا ونحو مود رز عالي روصا ىل حم تاو لداب ثلحات ليلا نتعلسع ل نير اننعا تدل | رندا هبجو 202 مكترانيم رع انكر رنح١ دال تنك ملوهرعنو ١ جنؤكل "عجب ملو
 شموس ل 0 ا خ6 تن لس
 نمل راج دم نع هل ناك تمحبمل لسن (نلعمب 3 اماغددارع دا زل
 7 ةالصلا جر اخون دأ روتداركسو ,رلعورد ١ وعض اع فرب اننحواع
 اكول انعم 0 0 0 اظر 0 0 ذر د نير ناك كو )بسد مسن ياوبد ثري جداث لد و أرعام ىذلِْع يرحالت ابرج ناكناد

 ئوعدر كن حرسل منذ كداج 20 س 2مل ارر يي يم
 يا لرع ميريل ندح نأ ىلا نط عّردر م زادع م ونا رد انسانا انل لت طنلجع موحد اذ 1 ا
 ارجوعرد نداوكو' كواهح معو ند اما نكث رك 2 رطل را 0
 نذل ل اقدار تاك لاوو ءعرطصلا راع جرت ليتعل اونا نع) دلو
 طوع رهو معمس نأ ؛ كنج انه 0 لاثم باملا رشع#و ما -لشم ُم
 محي نسا نيكد د لوحلك قدا دحين درعمس اذ معو ندبح
 رعب ناك لصرا حس قسم يح نه رصمسا ثيح ناكول نا بح محول او لود ا زب

 نا سحرح امك ذداوب رئرتمل مهوب ننرصتخ ارا لح بطاح ناك وذ نص ركرل
 يري ال سايل أ لمن هل ١ول ند د,يلكرلا نس زداسرلا ىشنسر اذ وسد سرا باججارو نيرا ايحو 3! هدل ار ىلوج نارا ناك اهل اد م قوس مرهاد رانا نفلا اجاب و رود ساكن نامرعامالكاني و اسال ند ىلا ىمداوا سا ناكاداد ربلع ٌيمح ن اهفعو | حم ممل ارانساو) ولسا رو وي اك ناد كلذ 5 ن يقود دوا 5 راد نايم عتاد ارحا بطاخي
 نذر رمح اوم املس كب ناري ىد منح اىب اربع لد مالك ١ نين ؛' نهرل ومس اذ
 مدع نهربع ف سيحل مر اشو وك تلوحو ؤبمام نن دارا لبسي يلا

 0 تيحمل هدوممقفم 0 ندىت) دبا اني نادأ 0 جبر
 را ةرجد ليقو ناب 75 ] كراش رحل مك 2
2 0 0 

 0 لوا عيا يدعم 20
 لأنا وبلا, بد ادراك ذل لشتاول داموا ديال م

 ,للاو



 تكدرا لاؤز الط ناك ن اذ مريببل اوس ملا نرباللنع تريزفغدا رن هدلار

 عزبزول حرفا قلطا مول لامار ةينردلل انور ١ يلا ىلبخ مربلا

 قرب بوح حدد 21و يندلدلا ملاذا قطم ناك) دا ليتل 0
 كلل ا 1-0 تيك دب ى

 1 د يعم ب ا دأ مسرحا هل سنع و
 قيبدبل ١ل اق زال درح ابعد رس عد دعول مز احئردو ,ددبرلا نالو هل ىجرانو

 سفيرا دعوي أذ ىرحا عرب ل اح ةرظد ويد مرولا محو راصوندال تامر
 ا مل يبل 0 5 0 ا
 زان لجوحأ د عوصمت ند مدور اى

 ل 1 درك ريع ةانإلا بيعرلدد عار هلا رض ايه 3 ١ 1 ىحر ا 6

 ودك ًزعول ناك" دعبل ملا سب اًيبوسل د ,نناوموع هل امدح مرع
 مجرد حرس ىف اذب مزجو ه اكن ورم بت ةرافسوح مط س١ نم نكفام بئاوملا د
 هاكر بوجو ميول ذر طئمسلل رجل امه شاال ول اميدوئ نع جيت اد و درم
 ميل اطاز) عرملا يف 3 هادو اه نكل د نارس 3 ال نا مياطدتط انه ضايع مدعو
 ركطسزع جر انخاك ود ال ع ا احس 1 ايهاه دربجرمال 2 دىجرل ملص
 0 يف؛ررعن آد 3 امائه نيب ما نك دربلع ميانح سةر ووداس لرعد نا
 م ردع ام نال شجي اا او ىيعلا دجد عر يسل اال راباراج وبول موكد
 ئجايزناو بؤفودد ل انور بدرع اه ف د نم انعيحار وجو نب انهب) محب دل 2

 1 محا نحر نْكَع 0 طر زحل 3و شمل ند سراح اىبرحم) نارهجد
 اكعميائاعل اك دن ١١١ فزرسمارك داع لسسورانبالا ىف وب منجرد د ظ
 ا ند اصيس امك ميما 2 ويطكيلاوي عزم د هرم كيال أب نص ا

 . ها امو موملاب مدى ىبعر يجحمولد 3 جلا يس ا نالطا أم
 لإ لج طرت يو دل نم اح وهوا 'إ نين ليست ا سيؤول وعي نأ ق 37 لى
 ممر سداو بدزعلالاحو نمل اب نتج مد ؟رلحسد اد عرسال
 ا ردات بوملاوهد زكر نحارلا نومارسج قيد سرت تغرد
 يما 5 اوابرعةراولا ىىمت د امد عيصر * عدررسترر ديلارؤيرلو
 7 نخا دب مزج اقرب اع ارجوا ىيرلا اوئسد هدا هامش انام برص ايا

 ئنلا دو كدالا 2 طاسسلا سس مَْناه قمت 'ؤٌشسمحوأ طوس قيام حس ىمصيل

 حلاك حل هيرو ا خص اهي و نيد لسا ماتم ههوحا رن رولان

 ملا ّيرالحل ا زئاص) طع 20 باهر لع ةدال ف ”ثئنكلاره د

 0 ةلب ديلا وأى 0 اوعلاا بسسس 7 ملستوو قيئين عا ممرععد
 كذن )ب نحا سمول هدرر مالي لا طا يس مدعْنم صامل اء بلسمح اب هل ىداد لكلا
 مجول ارا ن١ دب ننس ابزص ل قيك ن ىكيد ماليا اواع رعد 94 جنب ند دلعلا

 ٍِج 3 ,سمالكو ددملا قذ ناد نعمل | م مالدداط) شارع 3 مؤ لطإب نحذا
 هاوتامرؤ حلا نكد يوس ذا بو معد مج ملاذ ام صو طوس زن اهود نا ق ' ناين ارجاع



 كول و تلك اهسحزم الر طابسم نبل ين دإ ىنكت ال ال١ املسخ اك سم درلا
 ردا قيل لع ىب ميتعأ مب انعا يؤباصف دج عمرا اونسامهد نىلا
 ريس ادرس ارك ل | ىف "حاط بسن بزملا ناب تالطلا ىف ميد امىاع مرولا ضن :امورم اعرر نص يق تس + بسم ىلا تامرلام قراذو ةباص كاره اطذان
 ةراركلانم هازل ة اربع 3 ١نأه د دانعرح ١ عن سضاظلا بيس اراعر اجأ تامل اقذك لد اذالخاسإل اب لكلا ةباضا مدع جسولت اممرع رص 91د .جن اميدع ةرادا 3
 ردنا لاونعلا وا ةدويشسملا يائس نحب وب يصرا عرمو ام هب تبل د |

 بنمو يارس حو قس ) بح كك اذ زا ورح ,وردوعر لسد وب يبيح ناب

 جار رمل قاتمرحا لثر ميلا غب ىسدم مرام نذل مس يسم اد نا يلك نيل معو ئح ئضدر) نفاهل جدر اد نأ و برهاذإ وعوسا مرع تالت عرسان 2ا/دوتازطا يايا ر دايما ن3 نيمحل معاني ددياتل ١ ترطب رس ايت وحل ١ برص دا +20 د ووتملا نعاس مرعب 7”در املا هه وند ذاب ننتج نيح دوس, سن وخلا 3 دا هارقا ل5 صرب هيكرخ
 وروتسم هرم نود ونت رازم نك يزب نأ محا يملا اغا 3ع امس سبل نإ ند كيرخ رع رح رعد هذ مالاح) و 0 و.“ . : 0 ١ 2 2 م 1 م١ اند مري وس 2 1 ١ متراخ ريت عمب لاح وعي عب ناس 5١ هراشحا بع 0 0 00-2 : 0 4 0 لب 5 ا 0 6 1

 نول ندد دو رانك انرع مب ماش تسع ريد توام نايا نااع لد
 6 * نكي داوزح يا ىد اننا فارعدرول | ]لم نمل نعرا تر. يارا 3 ثلحمأ . ةمرعاعوو) لهاا شح ن ل وع أ صروهاجلوعو عييع 22 ان نسمح د١ عر انعا نحادلا جّر_ممهلار دون ناك نان ةنجرسح ضيم إم ل زو نيس 3 ١

 0 مقكر ند



 عوزح ةلا سدو! خب انك دا طرد ععيعال قد سلونب وؤص يبل يلا حت مخ هل همر
 متوم لص تح فلاخلا تا يجول رباؤول اذا يطا هند لحم دل:
 ع ندد نلاطار انمعاب مركنم هسوكر العا هتكلاد مرام ادرملا بوم

 طول ىىداتل | للعر ىلا بدر يا ع ىمشد ندر مسا لراع دلو علا نه وس درت !نزاو
 امها تعارل د نل الا لد :دىلا نجل يا ىطبل ١ يكداَح ىلع مد :يسال ثيح تل احلا
 ل بسهرلا ن 9 هيد ١ معدر نس نبل ونا جمل اد اميك مود و ١ اميه رجادركنملا ي١ُص

 فلام! ينصاتاْلا مح ىنانوبلات ىل نع نام وتلا ) نيرط ىلا لسؤملا ئيلا عند
 كبل أ يف د رود ناد نيلحلا مل احد صوح إن صيبعلا ,ئيد ميد لان نم رخنلا نذل
 بدلا نبذل نال نما عاد :ئط بح ان نيهقيل لاو باج لم صاح نادر
 مدلازانا مولعمو نطعا وب احا بترحوب 3 هد مر اصاب ط قمح ىم اندر كتملا خدر ذا
 طاوس ون ل مد هر امح١ند نب كل ميا و كلاذ ىماتلأ مرنخع ةأرول و نم كم
 ,رلا محدد نحا ض ان م ناك ناف ىند نداراثملا لحاف ناكل و وع )نع لجن هل
 ارو نم افرعد أى 31 نع ن 2 بسم كيلا نوترمل نمد لمح اطوع اقر نلكبم3

 نام ند لكم ض ثلج يري ضاخ فاروجر لاوأ يم انلأ ىلا مرور ١ نس
 هن نكت ىك ان ادا ندحلا رود زب ةرلا هذ ترص حاد مسدا نرسل
 مدزعب نرح ا بض أن مداح ىؤ نان لن نع يحويه اء ىح نيل م ىمىدل ىلاحلا يأ
 مصورا وامر داس 3 2 نرارحاخربلا نووي 3 ريكوت يرتوي وتر كما نأ

 بمدن" ى ىزعود 3 اهب ان دن ذر سود هبل) عقلا نم نويل :تدحهدعند
 زؤر لا قاتي طراق ئداضامب 0

 :وردل ةثط ص ائا اضع اما داهم نلن صايل نأ ,تىودر 1 [ ارانسم تسار 3
 3 ومادام ,لكاؤعوف مههالكن 3 ندّرلا لاحويل أ رضدر تذ درجوس جوجل اذ
 كدا ل نلخحلا ص ممارس ناحخ سئل انب 20 سد 35 قكرس داعم جرح

 :د ىلا نم نلهعد مناد ف ل وس رابع نمددانمملاي لع نيمحتتلو اهم لن يف
 ب < 50 رانك دنوكسارم 0 باعد طرحوأ سيحل ها
 رع ونا١ ومس نذ عوج معلا تى نإ اصل وما واهو منو درع نو
 يا مث نو مش ان نيوملا قرا نأ ذر منيدب كمل نائدل السوسن مما
 ايوؤاد : " 0 ل ل "مت ...لاو نسكإلا رح لكنا مه يعل ابيل ثستع ودان اره 32 "عام اند رند د

 قرا نو ربع رول, لود نرولا ١ نعرجلا 3 3 سام فنان لذ نب و ف و نيوا اطر
 ملل نخا ند د ومس ارك نم اسر نلح ىو لو نيو ليطر نا هناّس نه سلا

 ناو ارك عم هد اب هحاحت ف كرد ىلا جيم نزح ىل اؤد مدد اريعر نلاولاهد دا اك
 سنجر رب ل جمل مد نب اننكدل ١ ب نف ل١ 2س! ءستوب ند نر واس ل نزح ناذ
 مضحي لد ن2 باهل راعزماسحا هبشلْئورشإمع ُْدذاو رند (ئا و نف اسكا رنج
 بلحولا و لحس 3 ناؤرع لشق نبعث كلة ندد اي مجاحلا امدونع
 ثني نو هسدج ايؤضعر مث مسج انههسد يوم اخ _لءالعل نبع يزيتب د
 مس ل ١ذص ىىكشا ذ ران ماض يدش 3 لااا وس نإ ّنلا' هجو الا الدا



 5 0 -5 6 2000 <  يساةللللااا6اميبصلاتا ع و لا للص

 ىؤشن كوارع 0 د هلع 0
 هر زهل_ث حس 1 ل يو

 ,موحا نبا نسب د هداسد 2 ياس عت قواتنا ةهكرالاا
 سا ابو ارساذ ميد١ال لاول وبنطوإس ل :ىباكاتت مد ال امل حرلخ وا 0

 50 ا "جيلا لاهو محا ماهأ مدا دا دا ناجدويص
 ليك رز دراج نال َمِل ول كد دمع تنك ذو راوألا 1

 يجاتسلا لحرب الد عدس ناويقيسملا الزعم و ينتقد اور يقم نيب م
 متدرج بكد خب تنح عدل ادا انس ؟ لما فكر نسما انه يأول دارج "ليما
 13 «امزم ثنو تاموهو ىاتبللا الكب دورح ع مالؤلا ا 0 يظن
 لح م 0 يدتالد تدارس وق دهخاا ي عقوام

 بومرؤ وا نيج ذو ١ نطذو | ع<2ني 3 تلحاوأ مستوي ارشلل هل ابمرص ر
 ناااايب ال ناك تمل "ياقاوسرخ ل زل 2 وستر ةولحر ل يح ال للود زم
 المنح رءا اودعح ائأرد 3 مال ن) العد لع احنا يسد جاو يعاود يزوس لطم
 ش زويل اىبحدا داعى ' لمح مد ل ئتيطخا نا ين علاحلا قس امئابء اطلع 16 ان يطتع
 مد حلا نش بالدرس يقرا همام مو قدانل ايري ئمد ىممللا قدياتاحد لكوللا نيب
 موليعدد ىع لحما ل نأ ند ننال ) هيلخ 3ك اوهدا جنيزح رىغح
 5-2 ىب 0 اما وصل اللا د كواملك اف دم ناب نحت
 ةزميس نلحق 2 يبل وص ) ند ) ىو 3ناد مىنعد نعت ملا راجلا د

 ْ ني ١ راع ران ابن جد لك نإ محلا من 3 نلخا لن لد هذ عبرا تنك
 قانا ط3 نو ف لح م يي لد نان, علامهع ملدا د نمد اح 26 0 : نتاوةكجبتا ل ١ ىى د هيج ا مرسلا 0 اند تف اهويارل ١ 00 رأ ننصب صح ريوس مدا ضال ورش و وكر ومهب لبس ل ناس داو رتظر لام ما ديس تور نيف دونغ مم 3 دوب ؤتا] دوةرموططو جد نيد نحر لح ؟دحم مذ ندا امر < تاباف 4 ا 2 جوت 00 ا م وتلا نئاطا جيس بلو نع بس ماهنلا نو نذل ع مزيت د دوا نح ماا 3 دع در نرحا بو ذاد م ند د: دنس +نييلا دع 0 ْ ا . ىلإ رتزحلا ف نلاحلا نشابإ نواب اك جون داب 3 0 تك

 رارد ئع د دا جدك نوارا هن حن دابرعابج ال لحدا دع ل لح دراما 8 نا د راد قكرب كك اع 7 نلاجحلاراو د نيش ةرابعلا رص سس

 خويوذل بح احبت ١ىيب وئبب ن 00 ا
 0 الط ل) رك سوحلا نا نخرهاط يلح >اش د



 را ةال دوتع3 ساو ىفدو معد 23 يضوُبع نم عجب ص ئعس قلطاو عربي ل١
 فىركو ةبملا مام مرعل تحب ]مب اةوزعلا مل بجو نا نيل ىل حا

 ثني ل حصملا ي يي ملو نبت نأ | ١لكو بوصو باع جاتك نعل ىلا نرح
 نثدةللاو تدصحيت يبلانا نسَحٍفاَملا م دجوب مر يل ملاَنَن سل ١ دوس نذل
 ٍر اريل بجاو3 ؤةبو رس جت ىرع دقدو يعن ب3 للحم تن ىاملا
 نب وابعاد نوع لذا ةراعإ 3 قبلا ص عار ا اني جد لبيد ةرارك د ةاكز و
 ئَيب ء- :ئببلمل١منجامو ناهد ملوبت لللا نلف فحردو زبد رب اعف سامحني د
 لوم نس 3 !قررلراه ىد م رممبل) دوصل د ميلع ى ندوملا يمت شولا لاح جد وح وح
 2١ ةدريموه مع رنات خراب ذ وذ الخ جرلاو سلجم اوكي انابعا
 يعن 3 ندد عب و يد لاعاد عفو نمزف هربجم سح نإ يبيني د
 كيمايرامب جر هيص ىو نار نمير سرثوا مدامصرإ سراج ق )نانأرب)و مترص

 ٌتنحيِداّملا رّسح ٍةدررعلا نس اب ئينن ناد سكح 1و رح ف نصوم صنعا
 هؤئسااع تنعم نيز ه١ وتس اماعط لص اي 11 قردقرو تري ناحل ام

 لتر 2س ماس نح لكا ل منبع كل انإول !'لكو هرحو هامش ١ نيرا
 ميرا نيو ق لمس اب قل ماع | لس يبرر أ سن اع سَ 90
 نبا اذ

 ؟نولمن لل تمي ل ةرجاو 3| هلَص اذ ىّمب تلفلمحار عر لك اال ثلاحول نر ١ نم س اه رزباي دز ةبح نب سعوتع يدر ىلا جب هد هن ل موتك ىكل اك اكاص از رولكا ناد ماس نحر "لقب ى! نغني ق2 نإ يرش مو حامل ع يرسم ويرد يش اه ميجئاظاطرثن لش يسحق وشما
 3 (رع نمي اعمو

 ”.٠ لمراحل تمح م باناها : )ارا د قدح ىب هكلوأ مب تملا نِلَعُن نك .
 م عبزج نار وبك وا عرس ةرامرع ارتبعم ك اني نزح لان الز: يرسم اهشوروا
 يسرا د نضد ناسا ردي نابر هارب ماحب مدكورا نجلا معايشمل ن وكب ناب
 مزح ايد حال يزاشملا :ىيربيطط وح هاب ىكذم مام عيبا أم ان/ءادح اببع امهتضن ملكي شم
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 كل : يلع ب 0.

 "؛ لل اون نم اع امعدر | ثلاثا

 وان/ابعيجرحا قت ةاطاننس ين يرركيعما
 اوس 0 اخدافوطد جحود

 5-5 وأ ضرب هصاخ تبذص ذوا تع
 1 رون حاامخ مولا فالطا مى
 42 0 00 حا 0 م دس مي

 يرحاذبا ون اتيادوتا بركذ “ 3 2 ! . : 0 5
 , اه رحولورا ”م نكسلا وزر رعجطزبسل ننكلا١ ١ د 0
 6 'ء ظ 0 ام نعد
 4 ؛ 0 م رع 00و لل! انياب يعن اكديم جاىدحأ نال هل املا يرع
 ': ش 0 2 ١ ظ نموا عاجلا يونا معلا وول باتكلا ديم سار ه) ند ام اصما من يب كات د 7 ' اهح 2 ىع ى ولا اعرتس و نسوا يلا نعل
 ج١ 6م قارس هب هن داهتيم م١0 مع دول اند ل علا ني هد : ىبك ف ىاي د هد رورع يلا هعمل ل أ 5 0 وح ن دان روج يلع
 دلهمريعد ا 0 دمقف' د زو راما ورعلس سد حبس زار ع هانا محم نباسولا و رنعاطل

 ودوم 0 ّ ناكما ند نب ول 2 نب يعامل 0
 00 5 0 : نع

 در ادروقوأ

 -نولا د ىو رك محبب د 2 مريض وأ 7 6 ني

 يقف صدرا راح ماكل اه و 42 جا دان 0 اي

 لإ هنأ يحمر دل عسل ب 3

 , ردم هاج ١ ئيعملا ١ «دعرا ئمعار حا نا موحدا 3 ا اك نطل ا ١ ل "يملا ران ل يربح قعىم بدأ يد "ىلا اا انلهدام مرو ىف رانك مسنات
 2 رديفمامينعلا ا معد ) ئيعلا ل ندد يعود ومل ف ١نع نكاح قمل ضخما نهد د مد توام الخ ع ىو قاع نس 0 'غ نحى نبعد اذنك ت تدخدنا دا نجا زيطورعا نرخ ىنرعدارا د

 4 "ترجو نأ 0١ كاع عر ل
 2ك 01 ي نيملا كش اممياطعت ا اسك نير وم

 رجصح



 ندح 2 درب :نينفن تان تاك موش لاق ل

 ايوع نحو ئع غراوكو ب نعل ١ ىب أد نم سديد رايد ىبضح ذ١ ممل! ىعل

 نحس دارنا ام متل انت دئدر سلوا ىلع نفع سل
 راك اىوب 'اىباول هنار لد ىلع قد شن امود ىيود جي تعتامل اه اذ عترل ا دع تن انكل |

 ينبئ ميل ئيشلا د بلان دل وسلرالب ىلخح ىئارم ها ئشب ناكر رانا ْ
 امو صرا حنرم موب ناب قاطعا الااب دل 2م ربلا بتطلوبد ىعم «هثوري رى د

 كوارع يطا هيل رسب كش د د دمع ننرح نأ هيج ةبىلطملا
 باىبم ا نم ززداطو عرلادنع مانا ارث امعرا كل ةوشن ةعئيبع دوأ
 رام حرلا نسا كئعاا هجدفارهو نا انج اريحر رهن منع يصاشلا لو جر مملكل

 مثل اثناذ ررع ئّمع ىبعت نعم احنا لاقل ايام_اانه اهب حرمو وعر
 ىبدأ انول ١ اههه نل دب عانس 31م ررب 9 سلا وا حاجا عيملا لبيس ىلع
 انا ويرك برعم ئملود ملول ناروتو ماجا 2 لد سب تئفانأإ لص ىلاد

 3 :ىوعت از الئ نيبارنا :ملو صحن يعوباع قنا أم رص من وو 0

 ىتحد نننإزح3 ارسال ئادكو نيكي امص خإ

 جحد نأ ياعشتمل ثدارا نأ دن سي 5 ىراسبو ايكرصمه 0
 0 تس تلاد نك يعردؤ د ىكنرم 0

 را ارا رص نع هى الددب حرقد امو مانيل ١ ريس ام ند نع دو 2
 ملا يودع نج داع سيف هن در ا مو ناايعدد] نناوع مدل يهيم
 : مدور اديب نيك ع نب ف دسك را نا ىلإ هدد يسع مركو عمن الطلاب

 5 يخدش انكم دع ردعل باهل انعم لونا قىيب ل مررذ نفاد

 ناسا ترصري ف وصلا نو رهن لبع عربجول ١ باسر نمار مابذا نايف
 0 عرب نب امج ثلا ئبعبو ثلا تريلا /ْنذ تصد وح نجد

 . ني صاظعا م يرتملا نجاد والاف ىح وعلا هرب امم ضردإلل غو نامر ع
 نالطما خر ىصررسعا سوني نع لن رفع نلاج ى سسيرل اسد بنج الط حلا
دانل ١ كم١ داامب ةىهعلا مْن ريل ارك نلاملأ 0

 جمرعر ترش ثقرانل ا امس 

 جون ناك لا دبل مريك انا نام رنا 3 ىلاعم يقدم مدد سس نأ | 1
 ا ما دون نسوم طور انين دريهر د دل ئبس وأ

 هدزسلا ان ىائكل د ممول بم نيف مم صدأ اناكحد اشم
 باطل ا لو ف هوم ينم :ىبطل اند حدر ارانب ضل
 ن نكرم يدر راو و١ |نك يبست درع قبر لذا ئس نإ نع جرحو لو
 نوع دس م ما للا دب يون ١ نمل 1| نعراع دعودون 3
 درج ةالرغمل ةعدبدم مل وصوم قعر م ئتلملا قانُسلا رود كلسول در
 4 ا مهاصىس نف يراك يارد ارجدرللاوب يدا اك

 سلا ىتس ىلإ ١نائامغام تالثك نيئيب 1١ رمح جيب جلل إد

 لصنعا لأ تب ,بحاو نم ج نخل هل ب3 ذالكلا بوو رجول اف نال خس ظ
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 0 لع ىردكى ل يلعن ملناو بجاطؤمد 25 بجاؤلا ينال امدزكلا
 أسر ابوحو يأ -طاح مئلااعومو) حسلا>ىملوا ند عا ناوا نا ئدرصوا
 دوبلار ندع ١ نه دراطا بهل صراط ]يل ايام در مدع لب هدر دننملا ل ىذط: ميال 2

 راند دعما عم يمد بعرس رى ع رشرلا 22 بج رحاوجلا طا ئسا د ©معو نروح ْن اينصوع ذل
 مبسئو نتبادل قتعوع هدد مق فك :روماواع هل انولو امعيا هازاجحم

 >بصتو امان رذد 25 يعش متن ازال هلام قا نادك 27 5
 ري نك رعد مرئي رتل لانو نسل لت طاخشا مرقم نصنلا مالك
 ىلع َى ١ناي عج يويرم نش اوفس ن١ 53 انمل١ نعع لص درل ا لد طاره د هدر ملعب
 يع اوخ ةتاامجو ىزعال زل ١م وبلا مدجد هدار علب مانا لا دنهل مينعل نالك
 رولا عزان تنل ميلا عند بْنَ اَو ميدع مدل اواصوببلل ازد نرجتح ماوعلا
 نكمل لح ىف لصحئ هند نوف الك ؤئبرتلا هرجل عاصم لذ د ضرعدر مرعي
 5 00 طن روزي وا 3 زل اظلدد نيب 00

 ' مرح رسموا ندا نه جرو خرعر 'نككئام انادي تعم نم رد زكام رس
 لصاحلل 3 عدول ! منوع ل :نل اج امح حالصلا نبا يو اند ئئ اهو ين ناربع
 1 8 مامدكلم نزع دا هل نا ترص نعول قيل لاما ف طئضرا
 لبس ناو ةرميعلاَق رو 'لبخا سنا يف هاكر 3 هل يمان زكر جار نيبو مند

 !مهراس نادم 3 تدارجدل مرو اياعاس بع ىلا متم بق لاو داسسْنس ١
 ابرعممب نك مدزععملاو وعملا ربك 2 ئيزاوسلاو ن ند 8 دراطح )لوى
 )يئئابتدل ةبسإ اؤؤسكلاك نئدل ونس تعا ع سو مدح كولا طارش مربعن
 يلعب و هليبطا كون سكولك نتا سيم لا منا ىفاح نسما ١ كرم الئاممايخا)
 قا لج فيعدرطوا مبا موس حج نم اكؤبب نع ةبدارا "سرح ىالانل ١ 0 ا

 دل اوان لسلق راماعر نر 4 قامق معجسملا 33 ١ تيس اني النسك مود
 والك ةرللام [عو) نأ نق" ةاكر زر و عقل اك نباح [قيايح كدا 6 تر 4

 رازد ول توفر تناك نان ميدعموبإ ةوبطو .نود دل رنتك ال هدحو لصحة مع

 اغادرمدلا هذوهروسل هر ند لطب سو وربع عمد ب١ لح ناكو سوما! نع ”ةرارع
 م نك احد وب نب ذرلا' يوحا غرم مب نجيشو منن 5 نان حوحو هيلاراسا
 7 نأ نكدااح طرللا ير جتنو تندالو او لحلم نكد اه الزلل بعد
 مااحب نيرا ةداسألا نال نا ةنِع مكمل ناز ننكر
 ' وسط صح ناد جيب كل رو وتس نون باوحناو مترامك ود ناريدعد
 لعن نار لدول ند ١ نسل ل مزار مدنباوكدع د امج ذو مدد ةييصود قر نس د
 يبدو رعب رعد قت يو اود لأ 5 ادرؤوي م بصود 6
 نحل رع و :هاوكلا ثنو فادإ بس ههتيصر ضد افعدامدك ل ولد سد تع
 00 صرلا موتك ا را ون ) نذ هروكملا زليععملا/و سد بنا

 قحرفر هبابإ هاك باج هد 3 سوما ل نعارلل ى اًمعا يمد دانه ئتشسمب دو 9
 سواونب ذ ماواد 5 اك جند شط اييشس ٌنصائوا نمرايد يقاىلعلا نمد اكردا نس
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 السبب ل! رف ىسب صحا وحول ااعا نه ند هتك“ مىىل ىيععن بهارد نكته ذْق
 لبان نال ,نعميلا ىلاقد مدد !رعدرل اواودواو ميهعن بحذو هْيِسلملا ايرلا ب
 كونان رال دثم نيف ددانمل ح امحا نا قيل اند ةقن عا دام ضرما سر "يي
 دينبتيو ص نل رن ياارب ١ اييهنملا ١ تان رم ئنا ام ةدإبر در ضرفمل نئساون داو
 مون هيلع طرتنول ىو دنع 21 نوكب دوه نااترلل رك صو 3 نتاسحا نانذيه
 وضرر دل حو 3 ار دعو منملا لام يب نرملأ ىلا عضد بهو ابر ناك ضيف ار نع ف
 للرد اسلم :ئتنملا حجد مي هند ذ كن عنش ١ علبم مادام غرد يبدل تاع سيرا
 دحاكريجمرأ ىرلل ١ المصد ىمع بج 3 رندا وت نكدلا ع اليود الدرر اح

 ىبقد هب انكل الع با و وااهالعا م'قلارلام نال احبس ىىلا هر انكل اسمح
 تتمس رعود انجل اذ جب ادا جقنحا اوس هر نر يعد نعي مل هادش الع
 قاعد الر زالا لص ع شما ما ننل انائيع مرا ودذل ىذ ىو ةاراناح ةالصك 1 ما
 نال متنا رسعم ناك ناذ هميرغ زم اطر. مدع ل اح نس دور دول و ها نذل الط

 نال همزل كل ةوعر تمد سرءس 3 مد ارا نقم زل سومر! بجاد عر السا
 دب زملاعلا نم عيد نكذ ولو جياع ّنأب كذ د عبرهو و1 ذ نحر رح د شل ١
 ايار اع انجدن بل اظن ف ”تددعاق نسماوام انيآ ة)لار رددارائكر عياد
 | ىب ظنا اما ر ,نىدع يف اب/اند ىاهر يد لاح تشعر نأ دوغبر نر: رن سحر مد
 ظ "روكي ةروت ثدالر نان ارم انا ود للقمر ىرل) نول ررلع ناك ناو تسل اطح
 ظ . طدسا ول وز غر الحرم اولا وب يدا اك نكذ ذ ميج تار مّن دينع ليك د
 ظ زيراو ناك اههِط ثا ةرم ةمل اطر ن١ رند طواو ب ابل ١نم هن تنوندملا
 للئتر ىدول و معد نمد يومس الذ اح مراع د ناجل اكول ايل ق١ ”مبل الملا
 جد ناد جلاصا هلل نيد ىلىد يمسسا اد لم ند "دود و ند اذ >ك_لد وأ حابم
 دروا د يباربخ حجمها ممحاطل عي 'ىعملل ك3 ةدد ةداسع ةرسد اهدحأ
 نمور 'ىدان) نعي نأ لياىسا ايأ نإ ىراوملا فدهدلا وجو وب يئس ١طن الار الا
 اماسردلا هدرن!تر'زر نإ مسو هيدع دلل اناا ر لن لتشسا مّدعد مانع
 ةهمو رود نما ند هكمرند فوا١ ةمسرما مردالل ثرا أب هساررارع بريس نا

 امهت روس ذو ماع زار نيل مرليبسو نائم زال مط العا د نيد كا عرتسمل اك
 ضراعإل وبر نداو) اًناوجنايدع دم زالل بو رم هباانرل زو يسر وه
 المال اهلم ١ كو بيذعو ثدداحا "و هدد هيما نه حائل ! احس و رو رسب
 20د روحا لاب حزما يق كلل اع يع هز امش منزلا يل انحنأ نكت
 عسر زارزس و زيد هرلا مالكو': وو معإو راد منال طر امد نأ مرع | 6

 م اب ل ار٠"د الذ همي يظ)و مان مور يول و نا عملا صو متفرد
 ْ بدن لاح كى لعو رُّنرخ ام ههنل درع نبع اط جل اع 'ركذ
 ١ ما م ويظع نست شك همارصاح هذ نصركعو)م يحد خانم د ةازس) :دعزاسم
 "را "نيس 'مرانك مومع ردع ن اكد د 531 دل اى دارج اتن١ناك منش
 ندب ىَود نات ئدنددلا لاذ بحو 315 يعامل !يباع“سساك نا امهم ند بند



 الف نيرتسلا ايا وح اكلم ةاوملا ادا 0 نقخوود وهوا

 انرعرل بسمح 3و امم اصح وترد غرتعر ند ناد ىص 3+: بلر عداتسلا
 1 مورو لمشدا راولا و دراما ي ىا اراججو رد رانج اال 6

 نك يب دا ننلواوا سول نيزريس وا مر ارعساو ئيرسب ٠
 بحرا دا مز عاش ابرج 2 نوئسلا 2 اير ىيحل ارطتماو أو 0
 يدر مرش نو وع ناشامت باص و كايت افالط لنمط نأ ني وص
 وال اوائقملا بحو سس اىدو نرخ ترطوا نار تند لنْ دامو صن ايد
 وو ايل |تاتايرج3 ناممرر كرطوارن 14 ايهرلا بحر مناد سنا اهيرعو لمس
 ' لك او وع دول ول و مريملأ نبش ماملاهرحا مايا ذل مملاعا منش ا ىويتملا عطد 0

 عازجارلا ريوفم موانشت بجم روع حلباللن أه ىن ىطعأ نأد راراللا ثيل نانا
 تما عل املا ند الام انفد واعر اضل ل سس قاس أ ممل
 7/1١ بجي حااكاص يادارل ظن نم و ناسمر انفو 90-35 جلول يف دوقرع هنود مولد
 ىسرعالب ل قع جن حرمت هو انف بت ةرطش يرقد اما نيح ند : هد عصر ري داب إمفد ىف
 نمرموا انرلا هدر ل مس ر رحل ىف نام مو امد بجالئ ارعأو نوبكي نهب عيطيدا اه
 سطحردو باكا نانا محارب د نعملارهو هم درلأ] يف نسمملا مالك هانذازدا ا الو
 وتو (ىعر نهالب ملؤرب "جرح ل ئممان ل موكد نّسلل لم انمار نعل ١ هقالفا
 مساح دريال يدك ناكاد) 0 ١ بحد عينك ردم اك ناو

 م ب رارعا ىل دام رب مرطرب بحل ان ةنسا ل دؤ سلا ماسسلار زب يحملان ١
 "ريس 9 ار نول اءدع ومرت نرمعملا قابس ٌةِيَش3 نسال ن اد راكم اا الحا
 مانا طن بحد يياثل وا دوئفرم هر وكىللعل ند جداانشلاىوندا 2

 تي( وعول اعاقو بحو عئاشتملا) طوس :  بحد واعر ا نعل اسم ؟ييكد
 "؟ندلمم دل ودم دار وخلا لطقر حيكو نع نامهدر 0
 معبد حداق واامقو رار ير نع هماسو اع سرد نع مل نار وس حاو اًنعيتس لل و

 مها نيرششللا و علا اد نانعمر يا هميم عب لعد من تنل وب مرسي و ههرص ظ
 هوس امي اوحاب :لمصتح لانها اعابت اممدد مو ملص مريم ْ

 كئزمعا د١ نلاح د( نبي د اعلاف سوملاناب' ديم نسرائو هدب ايلا نم |

 ١ ميت اهو ممر ١ يفاهو رائع ةسورط سمول ل رسال ل ١ مييملا نا ىّدالا نرش ظ
 ناو أو امرقرلا همدرب !ىد ناله رد نس ماوبصل ناسياهى نياق نالها | رع َ

 1 يملا ادم نال دار انك انقرلا همّرل حس مايا درع يزد |
 ترباس نز وبل هيب انف قد اهو عاج لد رئت ساو نجح وطب 3 أر
 مبان ىإ حسنا و كراج مب مزج دانا مردع جب تق منيحملا اف
 رضر 'ردوأ ,ىدسو غر ًيِلْنَوإ ملال اسم مويعيف هدا نتا هرجل ل

 امإ ردم قس مرو هدرا ناّمَعمو ىف مذ قب ما نن) د31 مود ظ

 لطول مل عم دار ع حلا يق د برص امرح اهنا نك سل ف نك و امر وجحو ئمبسأ ١
 || .انونحل ةيرعمزلل انو نح ناررعر نش و :لبلش رئطلره دان اهنا نورا عرول د ١

 3 :ردايدالل



 ركن م عمجرسل ئينانا نإبو نيل مل ذل نا عبشلا نال همك درةْد اصالل
 سنسازكلا د نشادا ناتنعل اندطم ا اًبناوألو نحلب مد يام ةراملاس

 ك/

 تاويل 1 ى نيوتسمل او دىحل أو نانعمر نيرسم انا ١ نشد |١ دكر
 نع ند ند د نالوفنب يئاّملاو نائكمر ناناىاع اسمسام نئنمالا مص ْتْد داص

 ةاسبس مور ندا ذا امن الكر ن اعمر قانا البكر ريل امو اند يسال لئد

 فيس 3 | يف نبدل ١ عوتصر عزو هسا يقارعزتو ند ىئني د انلد مح لسعد

 0 مومضل نذ ىيلمل لدم امو اما رسما دم نال ع
 ىلعرذد اننا اصش انا وكفر اعرم امعر لد داع اكد اعامش يس
 5 : نر ويسار أ ايه جوم ىا مم مءاوكلا تّسم نأ ىتب 4 ل وح ىف يلا رص

 هع موا لدا نمل ١ موس دمر نه نين انامل سل | نيد للا يسرا
 يدب و احلا خب نمب ه انسه نسمح ايراد زةدارلا نانو ١ نال نسل

 "انك اسوس ان_ىللعأ هئن ادرلم) لوملا١ذ تلت نائقمر يان
 ١برصدر يل هدا فوكو ايس نير شما اي ينهار كتب مد امعب ا ئنصؤرلا

 م اقوقضلا ديد حرر ضرما و دعنا لا ئيشتيلا لاثد تاما
 دالك لدول ٍميصَو 02د رض مو نإ امني ل سنو دنيرب نرمل وهيلاغرورملا

 ةرون نع رب فحاد نيا يف زفدإو١ ينن |ماياد انجبأ و هائحدد اكن اعنا
 وبار او عبد ربو وسانس و ىهر خيم ىت عند نائعمر ئاثا ذ ازك
 نيسلإ 3 ا هيملا يف امل و اصر الد نم عكرخعمإد وردد عرصو بحب نذدءظد )

 انب دلرعطأ امد اع ىف جر ابد امكولا مرارو نلساكناؤ مل انع هذاعنال ام 2

 توون د انهرم ل تلزم يامل اع امتداع ب موي يذلا م سا مرص لوزن

 0 خالط حج نزاع داع ع نفر هنا اهترايع و حولا واما أ هدا مالك

 «ر قا امش امم داععظ لىلذ روخلا قامواع ان نجا ثركس د ٍدقوللاوعد

 دس يشن | مدل ىف صرخ عنق 3 ن اد ممزمام ئرر وليس نرلا وع باتيلا يامواعد

 نكد اللوك عدنا "د منح رسل انمزرانهرخ مب ندا امإ مبلل فيتم ريع
 ةمردواو لسبع | امونر ناد م١ كا ذ نارك تسل اها نه اود نيولا مود
 هنع مدان مرحوم ىلع ءالصلا١ ملفت معز مدربا لوح ناد د م

 ناكلسكىا هاركىود مو سي ص موضر الرول و نقف ناك مدى نادر واع رع
 نابراؤ> هتاف شمس مومصلا يفرحاخا احا عوبس امي 5١ سبعون د :
 , امام حسن ع 0 تا ىب داننوأ ىارد

 نا نا ائتو مد و وها مربى ا وضرر هلال يكب ل ل ان م ارهر
 ميضز» ويد امي 2 داولا مف يعد نهد هائلا اعيد

 نئامصاتا قدرك نأل موجب ”ىىجلا ادا مص ارك عد هرركس ىف دنا! دن عنب دل

4-2 دحر ريد اررجررل اولا ىو نياودا ندد اهدركم كيل رد ناد الم
 

 رصربلا موصر نارك مريخ ثراو ودرع ههومت سمن 4 مومجل ادهدانما ةدركشلا

 ر'لدؤهو لالوصو ببسل ١ عوبسول !لرا ند انجب ١ 1 مب عوكاذا



 1 02 8 0 ةسركمن ل ند انناقولا همز ات لحد ؤلخان لكما“
 ناجنموص م ىندع بنص ع ةجرت ملوك انس ل هر'ؤد وحين موي ص حا راحل ظ ا د 7 نياشلاو ماي ل١ ممنجدور نادل اموسا نعل عمت 1 2 “ اهوتنق ندا ا را
 د ل ا

 | د 1 ولا تك يملا ناين ودليل هدرص ردا نع ميه هدا مهد ناب اولا نومة هدأ ات هموسع ى) سنار
 ويقل : لتالَو ار امم دوا هدا مما اهوب دا يسارلا لا مبجزا نم نالؤنب اجد رك ش يال وو تاب م مول د1 !ةتنلبب مشد مرمعلا باق نمار مدررل نحول مد 1 ويلان يف "ل قرللع ىتس بلف اسس اندوا يعد ف ر ىوأ نيرس 20 ادا شره مينو لف مود نات. ازعنم يدلنا لع مبا دنا

 كيل رازملا تصيصت رم انوع نص 0+ ارامصعر نيو س تردكول ايد "يب اسلا ثيللا يرحل ي مز هددت فر مدزرلا نع مماصولا + عروب امو انفرب عنخ سار (المربورولل + حول رع اهدي ماص وادا نالود ل هيلد ره يذلا بحارلا موصربعب نا 0 مر ىف ١ نيئساو ون ارد نيعم م رب مرضر نيرل 5 محو يول هر ني يأ ظ اة ل ارب واانحو ماص و١ طعحوم درر رصلل |
 ىو رهومم وع ورزد دير م دحد , نأ ل ان ىل محد نه عدل م 1 ره لبا ونسايدمامملثع هج:ري3ر مدددلا نيحرلا موي ذ ونا باع 3 7 رثا د سرل ١نع هدتدو عوبجلا !جاى باول ناد مع مو + ئاهرع راينا هو ١ طبقي هدو هنتايعسان لعبا سال لوا ند هب وج نيس, محو لرب مدا عم 9 ١ را يعرج الالعاب نعنع دب * راو نع هنرول داب 6: بع لمد راب يطع رجال بنان[ دل مرد نعزحا مقمشو ايلين هاك 57 يل ووعد نادال 0 زد وأ جرحتر ساعه ابد وب ال ,يلاعوم ل ريع

 ْ واع بش يم فا توج يلتمد هد اب كار روبل يح لا ى جفن و ) , كيتي سلا لأ نعوسبجلا مرب "وص بج ينال تيار لا 3 ا ربك رم 0 موي ى] "زحل سجل 216 0 أ م ناولس ع تعارغف دنوانم حصون م ا ا نر نلتمل" 0
 سس موه انا فد سوارا نانو 0
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 اقذلاؤاون إنت اها ءنهاااب جا مارك امهل ا نّيرم ىف اهل مل كتل
 0 د ىف ناو امهموا هناا بوجو بح َملاعالتم هن

 «(نيرطلاو سا يجاو فخ دوج دلا هلكسنب هاتان ا ديدن بدأ

 عسا جوع د بحار عل عرارإملا ٠ ناودع ناينسه نإ ىز ضي اّملل
 تسب ال5 نخاسملا هرزنأ ملك هازيدار اد ند لكي +3 يملا سو نا اها

 بال مرا لحاد مارحلا يملا لوس اًينار نب نمئنأ يييلما .تعد اجدد

 ا امرصحال ئحا مر دجاسناا رسل مسسلسلاب بس سح هن د -

 مالهالءاعرتس عزي صرمر اص راسل | يفواس : ارحرا 00 2 انعبا انه
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 وأرد وأ منسم ةرحرا مرح
 وأ ىلا امبالا اا
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 0 ميلا منزل ش

 عه ىثسملا
 لا ومترملا ندل تانيا لماذا ف سام غسيل بانا هدم

 0 ادار مرك م تيح س سمت نكس اب
 وتل اى نمد ملعد بركرأاب زج نسم ياسو يلع ند ١ لد عرم 3 مرار رعاع

 اير ىراللو بك لن نا سا نبا ةبادع حا سا [تسو هيلع هلل !ياص مْ و
( 



 1 ةهمارحا نود سكران ا اج مر بوح و يبزلملا سبح وطصملامن امهردر مرص نع ظ يا ديل ب ص محاط ؤٌنشسم ,ندلت نار نعل اهدارملا د 08-0 نير ةانس مدل ام! فالؤع لاملابربتع 3 39 سو نندو اريحا ىلاعمامب انف ةالسمل ارانددل اه ويدع مدل املا و عمو
 أ اند بج نب كسل يف لد ن١ 33و ١ وايسسم تانبملا ةررادغ رعود هوندا
 ١ «يشرتر وأم رب نكن رمتع لذ هبحو ملوااهيع يشل نجوا ذا هد زب دحام
 7 مكب 1من + و كاوصأب نانا 3 ةدايمصع عنز وييسللا اودع مأ رج اروعتالد
 هم ملا ام تاي وجود 4بنحكذ ”ىامل ١١ تانبلا ند مارح رك دامع
 نوغيا موسم 0 بوضعملا راد رلواهيكدا م كرس ا مع ويلعن ةرووء د ْ ا نيلي ةواعم بلسم الو نثبح و لباس نم نع انهي 2 بانت قه دوك امور "5 7 هبات باع مال ع اه لاعول و ب انتسب نآكناَت ردوا ْ ١ كي قيال انموك هل نار ريد نا ار يعاود ذاب هراند ! أ نع جرد اكاتت ناك ١ همسمشمل زل معو دا( ىكر'لب سمر وكم وحد ظ ليفكونل برنيب ايد هموزل د 0 ند فلا شسرل و كدا همزع عزمت رزدلا عب بجوا ١ هدول يملا ملك انها روم, تل ىلع م ةيرلعو
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 ووو هجي 1

 ؛ 00 دار ده ىرصو 1 ١ ١ د رس : ؛ ديل بج مي ازا يطل ملا نا اه ن 00 | و تس ا م جب 2
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 كوول !نالخأ ىيعنأل ذ ىف فالزخا ذا وو كام عم :بدراركت ال شمل اواعانؤو الف
 ردسي مو هاص يف :> 1 نانا قو وس اب اساثو مهم ورع مثاوا
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 معروفا

 0 دمهؤل ئبعم نكم لكنا ناو نان حارلع مركاريول ةبلسلا»
 0 ع ميردْوْن كل ياعم انقذ 3 از ارحر تر رمهدعا نميعد سايرس اشو ملم ادادو
 ! 2 ا هه رح ىو م كم واو ولد قت مب يعل نيررصخا
 سلا نزرابت جد اقوي ة داي ناراقر الو هضوش عرج قود ود لود ل اشرح ىا يق
 . يد ل ناو عر سم يف دضدول 2 هحرل نع نيلل .ومسملا ئعولر يود ند نل نعت د ى سم رأ نيب ساي فايرعا د هءلصا نك نعود ىف نحي م اميد ملا مرض
 ةدوصتج ود نود ل يسملا انبحرا العا انرل ببيع ماد لطالب ايد ةلع اسمح
 ةبماولا 0 ا سلومسم لك ى تا سس  نبح نم صم | يف

 "ل رييسصو اممحاذحأم وضد ١7 حا ىعسملاك انوبعن رطل كبل ئ هريس 0 اورد يبدل أ نجح اسمع“ ٌقُد لن ىلا 31 لاجل سنس ةربخ ناب و 00 0 0
 ةسل ان نكن عا ةروت دما ا انمالا مم ىزجرمكع لو ىداز 3! ماؤنجا رسدلا
 : قمر يلد نهر امر بسم ال, لم 3 ر 201 ا اوذ صاح
 | وْطاو مكر دروب هرشخ + ناب اق ميد يبحر نادرو ايا وبلا ص تأ
 ١ لمح ما وكم ا كا ا كلتا مومعلا ١> مىبت
 رازث رابجا وروي هاف نيل بوجد نم د مك "لظأاا و "اتمام ايا دا هدأ
 اوسر معو لو لود ام لذ نار 2 ابىاامع قرم اوين وْت ىنج
 0 علوا لك نات تول صم زاويدك يسرعرحإلع رج باسب ف يلا دوس اذ هلا ىلع وروما لادا نصوا يد ه هإَقف
 0 د قيزوكر له نب عاش بحو ئانالضوا بحار ”ملنسد اىزوعت بنحب د

 نر دع اكمعرْسر !ةرباجاةاحلا 3 ياتلادعد 2س رشسلا بجاد نخل 9-1-5 5 الأ تحيل الحب (يسونؤغالر عاجوع الم نحكر ل تت
 نك كراطم) نبع لاق نع اهرغازم سيلا جا ئاتعا راش اك دعا
 0 نلت نحوها ابلع اهزكل نع منا :ترئر ىانلا قلع مرسلا ل بيا زمول ةنموناد وكف رأت ُمْنتد بحب لوو )نم قيام نسح 20 هير نموه نهد كن الع العا در احزجشل ىب نال ئسحا
 500 ١ بف مسلم جر اان و نلعيب ام ىلم اك ا اا
 دروس رعانزع 0 يش ماما عت م بال
 لطعتا هاه ١ؤرمعخ رادو يحاد لو سسح
 افضو ىرحا 0 00 سما داعب
 امين نرل قلوس ابإ اند ١ عيتصاو تبعت نه ى "قعد صاقلا نبط ع

 د دش داّدعا عمل زهدي ال ماينل" هلع الع اًكاهر نار نأ 0 ا 0
 ين



 امور نع لبوظر وا اهىعواا صه ال تلا ”ة1ن لوط م هد رااو اكن اكاو ههنلد
 دافئراو ورالص قاس ود يا بيعم ةروس م 'لكموا ىص ثيل ىعدا ملت ان ائلا وز
 طبسص حر الا د هيدرهر ملاذ الوب جهلا اش ال تالكا ُثيحْس لمواد من الثا هرم اريد ةدوصّرم هدرت ود ل لد دسم نأ سدا نيوحنم مند عوشم اند نع اىلعا ردن وا
 لّواماو هيدعر اضن لا نيروص راع مامل بري امواع ة دابر ىيدابانح مّوئلملا لبوطتلا
 ده ارث هميم 21 دنيروص راع مول اماما نكبملا للبول بيوعد رجم نازل ١
 لل !ني ومحل ارياع مام ول بدبي اهىلخ راب يدا ره اركنا 31 هاند نم ادن نئئاووبو
 رابح يبا بحد ةبِسلكت نوف اداومنا عيكتلا ر هعزص وبلغ رائع
 دبت الد سعر عر اش ند لاح نس ند نع تش و اعل داوواوساو نب انكلا صرت د سال ئ وقبل مام اداوحد عرس نيخا ربا مال ادهن, اح حيات ري د يع بز نعمل
 لس نود امر تادابعلا عاشوا ىلع تسلل ابل جيلا اف الا س ثاد ابعل الينا ب قُم
 نه ام نسراوم لد نُشر اعد ملواندو لوا وص رمل“ 90 مهاق هراير هىسطأاع تيس
 راش در مر عمرا تبسواع نرصو لرد دل ناوابعلاك داوم انت سعن عر (لا ندا
 بسوغ الب جحد لطم فرع نكي مناد كامن !تتوعواع فرصمل لجان نإ ترعلا طا
 اًمضادر نيل ام حبت ١ د نسعد لذ رسم 5 موصو“ةالصل اع قيس دسم بحر ام لنا
 سرطللا هدعر لد عروب عريسا ةصحر لطس ل نا ضو انكر طياسصلا ية راي ريعب و
 ل اًثولدرّسع د3 دن امرظملا ليضع !ناك) ا ويص مائل ربو ناصمز نم نسل ١١و
 مزج هاهزل ايباص تاكرع الار نبدا ىفعيل مىلاه ةاكن ل مجتل ىلعت قدبرم ىد انيس نأ
 نىباهاّوت عيرؤعاف سطع ناد ةدع وس: مر منا د شعل سطمعا 51 رمككامل ٠:5 ازددا
 نى برش سعرا نيناوا اطلس اه يرتكب نازل احاها ند مام ادا سالص
 ريالا صر ملاب امتول ١ بن تصل انكف ,رفزسس مرعا ىصواد نك ناذا
 عاجلا و ةئسا اربائكل ١ يدل 2! دانس! جنخ عرسما مدح مانا لد يسرما ولا وأ ارنب كيرلا وحلا د متن دل ةيزفرلا عوشسلا فد حا ناعم ىلا د واسرار ىسلا ماهحا
 نيزاّث ديرجاد محا ذاو نارجا لذ باصا ب دتبج اذ ملا دارا ى) احلا مها دارا ند
 انه اناواع برلسللا معا ند دسوحا خونع ماد ينو 31 لب .ئيح#ةيا هد ىو يحاملذ
 05 و >س اياكم ماوح) د بارصلا يدار ناو مداكحا مدحت اذ عاما رن يع ماع اح
 رزكاؤ ضاق الن ادم اربج ئ سب او لا ورود ر ول 1 قدر م [لمانن) اس اصا نال
 نوم ور اجو ثرعنع نارا و هن ىتاتو يطا ترك ونامل و 3 !رسف و راما اف اسعاد
 هلا مي نيامإت مرامعرا و عوسسلا محرابظا ميال لاب هر ينسب ىنلا درج ولع شو
 ملى ىا يصيد 3 ١س ررصزا رنج م ايلا ناك م نمو ضم الم هداف ؤئدملا نال
 يلازل اره دىاح تايازم ١ نم رند يسارجلب من عت نص نت نيكاص نيو نيس
 لعادل ودم سس ١ عابطن و «بلاز ]عصا ) عم عامجالل لل ذو دامه اياع,لبسهلا
 اروع ذر ؛ياياك هلعوجع ىذ ميقا اىيداق ىلع لذ ذ لح ئييقي د جلد ١ لقد يناروق م ال اراغ رع صرمت هريلتت ااريه نجا ماسإل ارجام)قعا مذ نوعاشلا ميما نادهب مريم بحرب :تعريج وص اعل فقذاسم ليي 3 ] مايؤ) رود نمرمعي ضلك د مالت ١



 كدافادبر ينس انزودنم راصح# !نإل مل ةزد حوا ضاق ُلع يررملاةئاسم الا
 ىلعئيع لص مح نيد اختما نيب انقل عافنا اما نيسيئنملك نيد يذلا مف اسر ابنع١
 ْس دو عانت لوطر ا للطسل ىذا دا خدرلا ميع عيت و يللا اذ ا ءبياندا مامالا
 كراؤءاو كلو اتاي نم وانت كيا تنم ردءا لس راقدا شبل هةيل نا يرص
 رلأو اهب نيا انك ل يمكرلال عيوش ود ملك ينل اظما ل ومش | ىثعب ذر هد لكيلع
 هرئلاعولو هبذط همر وعمل ماارحاو هل يشن نان درا اب نير معد يل يه ارحد

 سمه اسال اارا احا ما ليلا ناك اوس دمالب ايها ةرطنلا !درمشتع امعاللص اد هيلع
 وجان ١ ناو ,نكماامررتكلاو لوشلاو بنطلا هيلعلب ولربا نيس بلطي مر وي ماع
 .ن عناد بلطلا 0 لسو اب نوكب اًعآ امد انع سد اتسلدم ساو مامدل !ظ

 0 فدوملاب سلا تدك: ظوم نها لحا ير روالل اذالح ذ زد اح الإ

 تي مس ا 0 . مع ناكن اع ميلع زيبا م نابي ارد

 لزياذاب 0 د عسا ناكد مسدس قيد
 نعم الذ كونت الدارج و 000 امله املاك متت ف نوت 22500
 0س ميو عد اسما ىلعالهاع 0 قاموس اريل مرتك د مشنسل ند
 نرت عرخ مدل ىصراوهنم لباشولا للتىد ةباصع عالج زداور ىدورم للضدا
 ١ننه لنص انل اري دلو هدعل اكد مينع هال يل دل نيب خ يحمد ئيسؤملأ مرد وسر دمدلا ناح
 ماشا قا دان ودنا ب يارا ساندا عوُطا رابوكب لوضوكا ب + ثيح والا ىخد

 اعلي مناد تورد اوةحارشل بع سس ل اهلراج لا د عجل ساخن م نلاوا طل
 0 مَع ن اك نأ و موتك لمت دج نغ داوه نم دوجول حاطط هوكي ع
 مى غو ةوقضد هيد دال د عساك لع سد لوُسلا لك بلطالاب )سس د
 ناعوت ردع نابت لإ ١ وعمل دلبواننا ند دوله )نس ود د ىييلبلا مل اناكدل ل برب

 ميزمانلا نسير عم اعمل اح اح كنا لج هلاك ارح, ينت لعام ١ ثيبح لون و

 ند تدور اخ ساخر بعن اق زأدوبراملا 1001 وحل وح قب

 بلطي مرت )هابحول 00 سال ن قمح تعاضوا نر 'ؤب لاراع لالا نسب
 ً>ذحكحو ناو : 0 هت للا بابس ذ ١ رهدجا نح جنز | راهرا ل هل درا

 املا نيك لماخلارح) نع جاحرمخ رطبا نه هلحاط ل ىثمل اك بلطل ١ يا
 اننلا و ىلع لوشهاوسلطلا مل + كير: ب هرم عانتم لا لع

 ملل نم نسما 2-000

 ْ !اعد ل هاحودع بطلا منك و مرطحع رشم "دب ,د يع انعرا
 ١ 50 د١هربشر ”كىرسا دواحابم جرلطرَسْرا دعند 0

 مرح اص دؤس مناك شدإرب اخف نشا ناكد) ل وثم صاد لوف رك اه لعج د

 نمد نم نب نب , 3و بلاطل قيس د مارس لاصدابول رالل نع سل اريحا لكىاع
 مرح بريد مد روبل مولدرإ ان نح 21 نك كد نىلاع ل اهدد ابو ب سدا هيلع
 يود وامعبا وبل هل دبازانح "سص ورا ومو كليا :1 الريل ولا اند يرزع

 عبس جدا 2



 بدريو مبا ياي و سلوك نام هرزع ةسسلاب لا ذا ةدود رف كوسم
 بح ام اب وم دعو قباسا ئيقنلا قدانع 3امر ةدشلا وش اتدطم كوثلاو بلطلا مرحناو سل ىلا و لزاعل اواع موحنا ر ل نعلا 'نبوسإ د عاصريوأ هل نع
 يف ورع لمد اسم يستجب مننا ىلع اسس يورد ةئاسم ند دو كطردا طر ,ىئجبد
 ل ىّبئلا و بنطللا المدعو نيود ا رائح) نص ضاهردع و ئببنلا يفك نكي ضاق بضد
 نطو ١ ص نه ويد البن نود وان ] كيلا نل١ اند د رم يدرولا ةداسم نود هارطد يف
 را رداد انك ذْنح 3 اع بجي امهنحا مدد نايكاص رحب ناكولع جهل لشن ذيج اي وم | ىلا هحرغا تاباوكل ا ص د ىقإم الع هل ند انب 3 امغبلا ”فيع د١ نيلكل اب
 انفرد ميل نيمار نم يا يت أعل اط ىسم د ني ىحانحلا نعجسا اذ تلح ئاص هديل
 هر جحر كتث ل »سرت هرج ولا سوادع سعب و نِدالولل ف 607 برص! امس دل
 معوءاعرعرمل لع هبا ئصر نا ل !:ككح ميه ضد ؤرو مرار اتكلاب ارسم مرد نمو
 ممم ماله ” ندا يني عل | نّيعل | ىلع ياش نيلع ةد إيرز يدرراملا طارد
 يمانلا ماسح 3 دانرترتل ةارما لؤي الووكذ :ماشدا نيام يغش زق يح
 معي ىراؤجلا ىبخد ةارحلا قلد ا يحل دمراكلاب ةروهاموم م لاحزلا :طلاغ

 ل رحر دنع ن ندول) مدعل نس نإ نيب الث ل حك ةارماممضردارا ر مص جاب
 ميسا قبب ل عج حجنسب مرلع, ير جان ج 3121داح |محدا عاجل أن
 ومد ذو م نم ل | ىرب نم يمخذل أ يوم فد باولطملا ند بئاطلا ئرعي 3 ىمتذلا نول بمد حايشلاب عهسإ نم ن ليج ناؤنا 2 راندا نب تزعث و ن3 ينس حهست د
 ىلا نب تارابح طاضحار اكدت ناك ىلذ يام جوع حاسم تين يان١ شاك ميدعن روسصلا

3 

 واكبر نم دلامعدىل يب الذ يار مماواع مدد 3من ظني ةنوكب ناد
 ىو وا مرح انا مالاس) كل مي نأ يتجسس ناكونا نم حلت اهو ىف ماا اذ ىائسلل -- مد ال ودل كاني نشد نحرص اخد هسا ىعل ثراعراع مندل ةهاضا ب

 را جوصوب در هود م9 يىرردسملا ئفملإ طرئما ند نكد يت
 اراد مرع جمختلك مينا و معدوم 2 نصرا ندب قررعس !اه مربعلا كدنبدارلاا
 نك ند ارد نرمون ل كدا م يد اذ ئئحا يق جلا ا علا ِق

 ١ 00 ولد ميبرح ' 1 م ١ 8 ىف 23 1 من

 رحال سينواهىبمع بوح 01 مهدد يىترارللا نأ دومعلا ئرمامرس ارد وصد اطرح اك
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 ا
 طامللس الل ثيرح باد روب اور اىسج قلد ذ صخب ل و لق ىظ نع ككل و

 الطس زراف ةزحاشلا ندداضر ؛امكرعد ظعاوملار سمعنا نه لود
 مملاسل) :ئبحصلا نبه احالل 'ؤسلاب لل ناو صخاب لباتلا دارا ناذ ىئاثل |
 ناياع بد عؤب هل ناك ني دانربح 9 ١:لدخلا ماج ل اوا مزتكرا ناس ف نعطلا ) نم
 ! اك اد تيب داحالا بل اعنا دد دوم محز نذل ١ اش نانا يروا نبال نم
 6ررع © لمع او عانت هد اريبعا وكب د ةرسو مرساساوا ىىزس براوا محرع

 نس اندالامرو حل لص وطرح عج يا هدوا د يبا نسسمل ماهح تلا ”ثيداحا بل اعمبتك

 ال وجار ةهءاعد صوضخا مد سرا يالا وااردطء مبص احر درر روب نسأتسا
 ذم ا و ةْئِيح وو يمد هررودو ٌةؤلطمو موقلا وب سرا ىنل ١و١ ندم
 . مدعلاه داحارهو ننعو جسم نا وحر ؟جعاو ضاظلاو رفا و محو سنحَو
 + ع : ١ تسرحلا و تؤ ونعم وقر و حل جيجزملا سنكملا
 لك سوملاو معمار ملسو هيلع مد إس ويل أ نإ تودوحا ىمسل و زيم ىناييشلا ل

 7 1 نا يت 3 مرد طرسل ابره 2

 رمد مايحالارب 'ش ىلا كد لصؤس من ععضر ة يئةاروا ١ لأحد لمعتملاب
 ل ادو رمق اد جدا دعنع ندد 3 ى ىلاع ندسمل ١ محاولا وتل قرا قداح

 . بولا نامسلر لير ودل ار جشجأ 2١د هببص نح مكن رغ ماما ليلا انك

 لل بسلا قلد رويس لك ق9 ان لح ا داع رجا مه رود ُنَم زد اوعحلا
 نمط ىلع لود ناب كاداحائجأ ل ايد ايد ه2 منا ليد ناو امره كير أ نيب ىلا
 سايب | دعى شلا رعتانلا رعد لاين نك وثيول يل !امجت كيس ملة وذ ىحانب
 نسال ا رع لص 3! بروس ايد ننال دم ود متداءرعو حزم وع قاب
 نودراوانك اهاع ماسلا لاه نارحا سام ترا ؟ انش ا ونص :ىززي اهوص د دامها
 ١ دانصوءىصمعطلا عم ارج ىلا وعمان ) ساري ل وورد نست د اموحد
 كداحإم 3 مني الب طّوشم ةواطا سس 31د جذمل ! جا طسا١ ىضوازخد الجد
 مملع نينو نضعإلاداو مناجلاذ امعط عم لد ذإو ىعسمول ١ بحر ىلا كبل
 مدك رئاسي يما نلطللا دن, كرس وحاا ملك كك ذ عئتحأ دنا ومو دما وي ١
 2 وعم يل عرسلاو اح ماما به نحو لود ك نلّيماما جدولملا ارب
 دل عموداد عوسملا ئددأ نم اذ ناعما هاربا اند عل نيل و ممانار عاش
 مو لا محاما شد نع كررول امل ند مام نهد عوشملا صوب عراك
 اخر هاكر نقبل موا ط2رشلا دز سر نىبن اتسم عمداناجدلا
 نويناب كوس حل ندا ناليلس لى يدع 3 بودر نئبلا) يزد ّى اباوع
 من وى دك صاطو+بلا ةاوربح موانع ن الرسل توع مطرب ١ ةيحاب

 سددحو اس١ رد ناطلاس يىوشم تداولات ةكوشسلل ةيط للسن ١ ,ا١ ١
 هه! او الا” نفاشم دج را ءءود م. تيبح ومايا تاي 2و

 :ضاولا ه ءاضم نش الصاحول وا سك ّىمرا اةمساف اه نرممت منع يكاد

 مصل



 امك "نكد )ع انتمي مدحن قد نب هتبالو كد نت الذ

 وف

 ! 8 ١و هيب ةلد نعرعل تاهو هيث هربسسمه نإبب يع نم ١ "دك اوجد لل اول (لل نب نم ١ اكن_حاهح ياس قمر
 انامل برنس ىاملعلا عجاربر ف ه١ للعلا انتةشسرلا دمام 3 ان ١سم نا ميضعب هل انامىلكدو نب حار رع اتلاو مح يرع سل لع ىءاعر نس انوّررح ضر 'ئول مى اسيل اد اًسلاجرلا صرضصتك

 اا 1

 داو جردمل ١ مود نال يع زد ابني نثال زرر6 ئ ل . بي نيلئت
 ررلا نارحال مضعر رود 3 اد نكس ١ولسودوعالا

 ,ركما رس اءذاك نهال

 زكوتلااوذ و لونه لا سد اىعج لل نجع د مائح ال ١ نم تىط : و ميزه ذاع يت طرت هدا مول عمو زا اد ؤكرس تطيب! درع ل انه و ركوسلا ي > ىع سول د يزحلا خيل نم ف نس اد دنت ندا ركز اهو نيإنسملا نعل :باعرلثمول انلّملا باعد ىلع بحد اىجوتكر ةارمل ا ىسعلام السل "٠ رع نبا ىعا د باعد مدد هجر لارا دبئنحااَع ةررزعلل هو انفد نود امر امتنع ىلا نموا ةارمازب 3 ىب سائلا ىنتباو خارلا اسم دس البل ةرو صول م نس از ناو ندرو وللا مبصنل
 كرعلا ركزو اريد عديم امد ١ زقه ناللؤع يا نيا ذ وسل ىم ملا لاو يل

 نايس كرر سلا صان م نب تس
 نوئديدؤ لبيب 3مىنامم مس

 ناك نا ملا

 1ىبشا نويل نس كل ) دل نداينأاينتان ىف دأ دأ مسن حلا نه



 ه- 2>ج - 5 م - 3- -

 اا ا اا 02ئ--- 2 2 تس د ل جا ص يي لل ل ب حج 2

/ 
 ١

 0 ةنياملا 0 دب عسا دع

 ظ 0 000 كى اىنم ان ١ تبانُدل ونهو

 ْ 0 دماحون 3 لل ذ ق ودّ حْلد روبل او جزل بورد سمو نلت نعول م

 َ 22 ١ ضااتلاوذ ومىد امعمغد كوعقلا و 0 1

 َ نيه قرد يَريالنه ئىبلا ندا امهرارخا ولك نعم لجيل وبل يد! ضصاقر احا

وحر كح اهكرد انسب عما تلج! نادل بيائلاو حولا يداتلا
 افانالئاش انا 

 اا بروذلا د إن طدرتما ع اما س امل | سرع ونبرلا 3
0 [ 

 عروس دانهخاو هد ايهتحاب ٌةْنِبِلَحلا تن كنان هز دول ناخ مترجبس

 ا هبه لح ليوعبرئل رشم لاش اربع عكا رح مرع قايسد | ىذّمم ناكن أ

 اغعادجل افنرددا و ننال نلعب ه3 مداح هيلع سا ناوي 1و اذرعو مورلع

 كل كور رقم به نبرط ىدئملا هْنِإرَح نس مدع اعل ]بسفر حاب عحلابسا

 ةشياوتس لسواعاو ل اله امس اعد يكد د لا عجر هزارحملا معو ىدرو نأ صو

 قاثلا 1 00 دل هتان ح لات داما به لد يف ود امزح ١

 ةدوورشم نزتما نلت ن ابراج فرلا نا يح ندد مجد لذ :يدعادل رع

 ا نم داعيا خامل قنا هنعمل نة لاعس 6غ دله لي لس ابدع ند كن

 ١ انللعانقرتاو ؤص درا اهأراطعار هدانا بهذ جرب حددت نيس مون د كم
 ١ 200 اموتارنك ا«,عداد ءاسلاو يوكرل اعامس سويس

 لاا ىمماهحانلادك' يلعاسوب مرا سل نير كاسل اهو يم اكل وهدا رسنولع
عزوم ل جد نوار ناوجا نما رق نابع غول ا ماهالا نود يشل ام ىو اهلازا.

 م

 00 مدي ست اصح هايس واو حام اقوا مام وأو 3
 أند مخل سر؛ 0ع لح دئينا نه ايا

 (ضاف ”, جبان َ ىيرسأ نه وت 2 نئلولا ايي
 2 اا د صوت ::3'ندلطما امعرل | ريدح طيح عقر نتف سرافلوا دو رح '

 3 ل نان عاج اذا تانغ بواد دجال ب عد نال دن دلاقرم
 يداك ةدرغالا الع متادايذزح تسلا نعو يوم »ل باط1 00 ١ريال

 ىسؤح د
 06 5 انركيذدا نيس ال بلاط 3 زن ىلاطاريد نحنا

 ناك 2 تبهر عما 1 يلا 2

3 17 0 

 ميس ون 3

 و لمت

 مار 0 سا 2

 ا انس ينم اننا نع, َتبنرط اطبع د] هذ هل ىذ ومع يول نكل عردولا 2
 از هدر صاسصن ن وذ لامع د١ ضاربع :لمو  ةرورصال رول اب نما مدع

 ةرنحا رخا نركسلل يا الزاظم صار قعر حسي ال 3 نضنددحمن

 نو



 موزعلا يناس ١ راما وكس انندل محو لاو 7اكدلا ئئاعم نيجودلا ير نه نب
 ملون كل نال امهاضر طر” ثان هرلا ب ةودل نع لييعنط رجا ناكور يل هن ند نم رب الا يحول تتش وز ول :نس اند كل ىلا يحل سرب نم ود مع يذلا رركتج يا هب
 تل نزاع ىدررالا مد6 يبو لح انا اه لئبونمل ١نيليب طول هل مقرا دا اهم يلغل داازصو ىضرلا لعوب ملفا ايا لح نكسر يمل ند يبدل نسم ى ايلا جيجي تلازم ةنعدرل نبا لود ى
 ١ نت[ ىصوحا١ حجر نأ ى هانعرب ندانحاو نيف كلارا ناب نو ناوي هل منيو :دداها نهرب لد متت اعواع مب د برق لت اًيىمر ىحب الم كت ودع
 نفرلا يف قااداو ىزشماب هدا نعال مصاخب سدوم قنسوب انا د :تكجو سم نادل د قدااذلا محئفس نيح أ رىحفننب الو مامالا زج لوما عش رت ل1 يحل بح ىشإلا طَمنيل فار ىئكرئارا عسا ميول جدلا حمم نسلط درس ايس! صن ردد
 عدلا تيجا اه رايتحااقاعراشت ناد عندا ام اجناد مرعا دبس ْنَيَلاَو عاد ١ الرع ايه دخا ناك ن اان ابص اننا دبد ناك نار قم ب يدبكولاو يديبعرلا بسعرك 3 ل ىف ىئاخب حل نأ نكو سامولع بلاطل اد عسل !ناذا بحول ذا اه ف الج اممم مييجاسدا ل احر ها الا كان نسل و ةارما نجر ناكن اذ امون ٍمَحَر انملاء دعا اج سلا راذاجرإ) نمنوااهرلا قزح لا لاول | ىف محلا امهده3 ضرتن اك عودوا نمو ! منح ناك الح و بلبس رثكا را نير اف و ببانوا ماهذا بمتن لو هس يق 1 ميكهلا يو رعم امعاطصر نو طوس ياثل | دامب داعا يكنس ول ارب ي> رنيبب عامسدول

 0 رجا نذ تع ىلأ ىدوب دل بار 3 امرت انيحا طش حد ايلا يلدا نام اراه

 .. : 0 ١
 هرراختنال جشلابرع احنا سانلا نيب محا هنن اف دعدممضد عىيجلامعرم ضب ١ ا ا

 لؤي كح نر عب مل نابمسوا ءليوعد مطبص ياه ذالتذ هس 3 رايكم“
 دكت لا نمبر مزارع هيضد ثوصعت لئن يدم حد ممد)سنح نأ اذكر نكي ايد



 بدير 2 هس هممت
 يي 2 2+ كوس تيحوع تسمم ل م

 جمعنا جنا موسم هاو واسف ا نكو اند كحد ةداثما ىلا دعم عجم دانكن نكح

 ايخانملا دوو عمل | تره: نضل درطاظره او :نيهو ةلاحري ١ننا و! ىلص و ارو سضب
 ئاثل

نسا لوب 3 نا اشاد نسل 5 لزويل ونا نلقذا ناسخ اواو ل١ لاق ماهل اكن نب
 

 لا سور لو نب ٠ 1 4 ما حاقملا باتك ماسالا عد اعط ننس مل

ةوفنل ل لا دالل بسلا اب نرصوا يف عركذ انك قلد اذ نيسعملام الكف
 زل مل لما 

 عتالاو مد كحل اوح دانه تلا ننام نسي لا ميع ونا يد

 هيب يداتنلا كك دنا رح ارم 3 نهنح مل ناعيطتس ل يح: مل سبوت ىل

 ىعينب اهرومزطالا طابرحال انهى ل داط كذ دوبولتل ٠ قوهسص تلاروا !فيحصرلا ( ناو ١
 لصاحبو دود مدا لينكات نبا نب نلف ناد لزعل عع الو هب لني لذ تشوبل نعد
 بوحو مالسلا رع نا قالطاوول نع برد و

 هلرامسحا ويم ىواهزلملا قواك سنرع وتنص

 ميباعر لانملا اراه ىيطر يعزم ود نعود ونه لن ١ كانهد داحس رم
 ان 1 نم ىلا يحوعد جعجع ل شرما دن 7 انل ناو بجي 3 2نييبسهل

 قد وثودواولَّح دكاص وا امه حلل خالو دوال. د رح قنا

 روم بج نامل اذ نسمه .:ىلصملا نمو نحال عمت يكس نخل / ىىيسه نب مذ نع

 رايت قزع مىوستلا كد ىوتساو نعي اممب اء هردروث بع د ير

 عردف حرس اب هد 2م نئانلا فتن ١ذ131 علال هيد منذ ةض ل نعي سل دايوه
 0 نحارري جنم مرسدمو هجوم يل موام ىلسا١ نود 0 : ل نا

 ند ل ىلا و ناطلسلازءاطل كنب 0 : أ عد ا

9 مداذأراع اقدلل دشن نجمنا ئشما ناانارد بع 1 1
6 

 90 يرو لونا يدش اي بلا ع انع نكس و نوب: 8 نعدل ِ
 نلطو سن رونو نوثدو نا د١ د مِساعال ءرص مع انحلا نياثولا امل مالا ع 7

 100 مج هد دا 14 بسس ر يعزم ند امامها ل لب لناه زكر
 كون يدا بمهدللا هل: ندلخدلنب ام نينار طرتس اى نكي م ثيمحلذ دلو

 معن تانركرلا دارسدو صون ريدا! لفعل مل لع سح ع ىلد لكد
 ناذ يددو ١> هر ذانطإم احب مدا ىلع هل 20

 يانا رج فل اعد مح دح ايد دانه يرتد يان
 نو واحلا جبس لرخ يح ع وجد هدوم علل صوتس م و 0
 لى اصح :
 نينا بيس 'ملبىل 20016 باقي ولا نحو لسكر ان قولا 39

 ْ د وما نادك د انالخ رع هد د ,ئجدنه) يدا
 اننا ذا ميل مال سك ذم ءنئللسمس ع ادع باطلا لولا ويحا

 3 0 دود طولا نش د ةثتسعلا صول ل ين هانت لو ف سن او
 اب "تالا ويقبل ذل عم 3 ىةيبِلَدعا كو نا١'ىكو هد طلت
 ظ يارب لطلاو صعخاوهدل يبد ياَثْلا و ابما مكانر اف ناكا "وسو سف

 بلازا

 ةتورعامب هكيسم _



 ندوب ملأ ىطملا جرب ان لازرعل | حد اد ليتك اك سعد وت داح د انهم عائسد
 0 تلا 02: ندا ا نحرصوعل نال ى ا ئكتلمس 31 ني هل

 .نلشأل )نع نام عل هذ دارا لعن الط ذ إن." اف لكوملا نح فرظلا لب لماوا ١ نو اعين

 من اضل لئاتع اليل ىلا خد ايا نكد يوت ضاق تى مدرب

 ئئيلبلل انالخرجود الع لاي ملا نوداناكنا ودل ىزممدال ريوماراط خب ملا لظما

 نال نسبا لو نيل نايبلا بهات دوي سند عدل عيل كامل داجوصرت نن مد طرح حامرب دلل كوز رسو 12 مح ذ) يف هندانوس ورك عطا اح لاح : صرا ندا ج حو امس



4 ١ . ١ 

جراحرهد ود 3و لك ع ناك نىأك مثئاداو فلسا ُك كل ديف مسمن
 1 مح حول دلع 

 ١ 22 اانا 1 لو كف سكول ندؤب ةتيسدلو ىكد هيلوعنا دجدارإ يئس ادار! رمى 7 د
 0 ا دب ادد الحر تح عملا

 ا رص ةفيط واجي نتدو مكيدل ام وب ىءاندل ©رافن كددراجباك هد ىلإد

و رود ادإ معُسوتب لَو لخحرع وعد نيساورمخل متبالوأ ثسسبل ند
 وص

 ظ 2 0ر1 تجزع ال 1 ذا لاق هالسارل اونا وب ندا اك جعاب/

 ٠ ع خب الريزا هدام ذأ ود ابونع مهدد ٌمعزدانهو ىلا تازلذكلا دبعب ىو نيس لك د

8 
ْ 

 وع

 ان سعر سمل روك نمارس ايلا نأ هوما هلو صو حللص وب نهج نتعب ىو ص +

 01 هدو صو نشد يداه ١و حس موس ابنحلا ننزل اع نسل را
 م الرج اوه اكل سلق دل بك بسكر ) وتعد سرزب نإ ةس ايد اعاد جحد دْنَدَد
 مرابحْر 1 سام احمد ةدد درماعربع ف وصو يزن نذل مل ان ىج نار لبسك ق لا هيد

 - ىو نكت دوك نا هند ذا حمو مارح لانسر نبي انو" مسفس اًرلطم' واتم جاكملا يقررخلا

 قداح انتدوطتواب ذا عمو دب لد لع نع جد انحلا راكم يِذ ني متحلا ميدلع عمت ىناثلا'
 هلصاب© وسر بسسبواع يا حوش مذ اها ند 02 حك سس خ داولو
 : لوم اوم داك لطإب يلامس دل موس نإ إن هدارم نذل د انمع نقلا ءاعدارلا ركناسعد
 َّش انك ىمللو ناخالل ساعد بمس موسرلا نا بائكلا ةرامك حامإ 3 فدالص4ا ةرايغ نا
 ل اد هدا و 1 0 ا 3 محلا ا الاف هاطعبل دود دنس ني وكت 0 -

0 
 0 1 اهلج 00

1 1 1 0 
 50 - «س

0 1 
 ٠ 1 حل 1 د نحول

 ا 4 00 0-0 وبرجو رئدرلائالاق

 انوا 0 0
 000 ١ 0 0 ؤ
 رمد |! تدسصبدلا ىلا ١ ا 00
 مادا نيد لاس 12:3 تلقا او ا ظ
 : اوعلب ىإن ملحد عضو هوي :ىممي لاو نخل هندسه ف مد مرا لا ١ نمت َْن انحا لاند ينم هلع ىس رجول ٠ خرج حا نحاروهط دسك ندا مو هو سحااحا داعتم ,نللج ,دارحاطل اى يحيد حح يدل 2 سنك نط نه ايلوإ نعيلا متل اريغ نؤددك ل ظ

 ع و ندد نو د بحال هيلع يوعنلا مهس م نحو روج لوم

 نىىضارس



 ىرعرلا عاههساط يكن عزسلا نيدا امخالكن ال بع ششدازاد الدر نيرع لبا نهاشس
 در ذا عير#ج اح نبل ةررع ىعيرللا يلد داع عت مسيل 5. 'رب !اسملع

 برأ ى ةدارإسار راطعاسلا نكرم انذا بعد رررم ل
 222 ةيدنا نب دوا يصوت <: جتك ؛ يبل ل ىسو عمدا
 يوت ندع قالا نه يسال قران انك هيكل مدارك مسد
 هلا لا نيلسح ىيردل نيرطالو للدم الو اعلن يوعرلا عهش مالاور بس نع

 انعاين اي يوغا زلا داعم ى احارحطب طل بح مرد عروب مناد عيتس ذنبا ىف
 لعرب عرش ئيقلا ملكك# ص صرسر صام ند و يرد ) نيبكلار يراعرلاب تا
 نال ارز يب ل زمسواع ىوعرلا كدا مزحد" معلا دود ايدل ارهاظ 'ةرعسملا سدح
 مينغ موننذ كورلا للان ال دا رع ف مدالك الئأ نيب لاح دابا ب
 ادهرعيمدد دارا فردا ” يتعاون شاور[ ا ندد ذ م ةاببسلا كوعيل|
 اًمرد ويطل | ىدانلاك هربانرا هع ةامكتلاه «روعو انقالأ تاذا قل حسمت
 جلولر ورد ؤملاح دىمافلا ىلا مانعامزوبلا 6 7 ميل ؤنل ابان انكم ىا 4
 يعمل الد 0 نوفا ةيسقال ادامه ةرواشمح و يمملاد ون بسو ا
 سرنا د ,.لسسلا ب ايما هاور ذا ياش نطلع اذ محرما دارسين لس

 لئئادارا ا اا نجس روب انه ريبجر ا عاررلا رعد ار 15

 ناجع دابلا لورع تانبع يدمج اس لل قل ميداس ل بائكلا 27 ند
 1م عاط مولنل لاحاب نام يؤ ناك نأ هزيل لدم يا دليل ايف أ حم
 يفرز نوبل قيل ااعع اىسنم رب ذر بانكللا يامرع 3 متنا ديل انزع داقع لاو نزملا
 د ناكنا محم اهاعانيدالبل ين يدرب وه ميم اهنا |يعيلد لير يا نأ و
 ولا زود لهذا ,ىارردلا رضد اههرابحا نك لاو مطدرام ند نشا دورع ندا نماَق

 7 ررعا ولد دل كيس ملا رمل !ىرشاطم انتل ١ سبل ندسحو
 ه1 صا قس نرد ننس فزع بدار هينا كارم

 “7 نحاوب انت 3| ىبلسلار نعال
 00 1 ل يطعن يم ع يل مو 260 سلا
 2 راحلة قسمان تتنك ومع ورانع ميل قما١ن ةريرملا
 وير ةدوؤدبعت نيارنا يرحرار بدلا نحد بمحل الع ا
 0 0-5 0 امحوا' يف ررعاط نأ مومرص نادم نبذ يدانلا
 92 208 رل دىدعو هتياو دحن ياىلبلا اهعزاجزع امن
 ندا كا سان رع | دوس تب جب لحب مب دبا ميم اهبل جريعد نسسعل
 مدلاوسوب رجب نمت د 0 ملسو وويل
 لا زير ذر دبل« 0 زواهر ودق هال را 00 'نسملا 4 لسشسب )يح رش“ نيرملا لحد 0
 م>احول هاينخ 'ةايبو نول ١ ه١سارح ايو ( ثيل رح نومسملا نمت 2

 مبو رولا كفو نه نيا ميبتت د 13



 دون ناي 35 ةامم د 97 4 ع7 09 ٠

 ى.با ازال بس ؛عضدم_ روما معد“ منن هانل) ئءي ن يدرواملا حرص
 وص رلوال اند حلا تأرإد ميس روب ابرد تفر لس 2نمبرل ايف هله يد اسد
 انف ضم ني نب ىيفاشلا نا ابركتم جيلا ضيداسب نا و سانلإب دعما قاررالا
 رضرم مكن مل نا ىسبشا لشق ىهحك) اذ سومتعدل ناك تانك موينيسورجلا
 6 نحرح نع معربا نيو با رعب ل كر 7 هنوركاسل له ميسره
 ةرايبعا توم ران نانو ىلا خسادا نع ىرسنح لات نس ١لّيه دامس لمحو

 توت سوب ءمعزع امرشرم لك د مصر | يف مز رسح بب ىل امضزمل ناطا دنلح
 ماعلا هبذ رون

 "نارا ياإ دايت نع [ بعدت هربجو وأ وي اكؤتسا نيرب لاو نمل نوط رعد
 0 لا كم ازل ! نيا او اينصو لا روسر طم ع لاما نم عزب 3 و يبعيع تررصع

 'ايدراو ىدمراملا لاذ اهل ومحو مه اهلا نت اق و 31 رغم أع وزد نع حداق ت وشد
 ولا ثل ؟لعرط رست نم اسماوا نفل ١ ند نيب 3ن لويد ان ل ع احا نعد

 ناو ا هر طريجوم كاوسلا:: ءلوحا رود 00 مرر رد اطرد
 ايوا ىزييسمل امهم ظرحو هوبي ل و لاذ تيس نم ذ مزح كل اذلا ىرط ١5 اذ لذ د : ١ سرفرح ١ ثيحام) دنع "يطرح مل دا انما نعر ة دوه ل اما ثمل يق
 دحإو 'نكدل داو عرودابب و د دارا د ملا الارز لصد امكؤخ اب لب نكن و
 نوي ازك م ناك وسر يلع ردا بص ةررذ انما ركل ,يلأ هحاتحا اياك

 مولا وم ردك هذ اتعاب رارب مول ١ دلال ثبمب نم ثاررلا ناد زن ئبد ١
 ةررازك رج ونا 2ىع اندلد هرج ١ اود اعب البل ىزحاو ميسا دريجؤمملا 2:

 انزردذ ىو نال ١كاطا نيب نم امحربزع 2 موسكو )اعنا هل اررعو ,بزكب اهادحا
 نحدد



 ١ .ركزلا نحل ازا جر تهمو هم يئس حا دل ز وكي الل اع هب ايكو هب انك دحدو
 زراؤيت و معو ى در واللا مب حصر وتعلو وود جاما رعرلاب عولتمم لحي ماذا رغد

 [لسس اركز ارح يال اوان كا طخين د ميكر سلا مولعلا نه نمعو تا

 لح اننا >4 لس اذ هدووبال 8 ند يعامل ىلا ومس هب دل نير وعلا ملكه دوش 200ادانز فاول دااننا قا ددعو >درح رول | رع هطوسسد مناديب + وضخ

 ناراشاو جني اعح فا جءانتك مو ظل اريد :عّرشسا نال ناو : لاو 6 نك وحر ج:ةايرسلا ظرل طار تن ددهل ١٠اوإ سن ١ نم اع و عملا دوئزسك نيينعحلا 00 35 5 نودازح نين ايد نبك نعش ن١ م0برب و نحن يةم. ام محا نعوا تاب نعال ازع :ضوسلا يرو نارص اظوحو
 0000 مب نفاذ عاّوس) كاصراانه علارجالز د ىعط مع ل ارامهرامصيل | هذ طولا يوملا د وجا مرولا زها هذان عدا ءاراو ردا جيس امس يبا ١ نص ند م ليال هناي ردد دصن نسل يال فانل 5 مفداربعر يلهم ليل توك ايه حيم يد انا !ششعرد لاك د5 ةاميبسل 1 ندادكم

 ةر دار نين يكبر ص ارحا مذ ل لصحاو نبق و ويكبش يوتا يل باه مذا عاما ولعل ضانتامر ننعم مدرتلا يعازلا عارسإب جوج ذب نيحت



 حاول ميم اوم أو دهن, لص سناك ناو بيص١ ن يلد هر نع ل يدعم انمستك

يمد ١ نسا يسرع يعمد ا يعد رهن ارض ١ .بيو الل مف ربكم
 برصد مناؤب سبعلا 

 تيداّلا ملو كذارو اى ةبراذاو بو ىعملا هدرد ةدرهلا افئاسوتل امءنسر :

 . الحر ركباعا قشا رارب ءنعردلا ىطدرع ردا 2-00 دئحاود 1 [ميىعس د طوس ١
"اان: برعد بمس نقش لاس مررهحأ ١ ناذ مباطومأتلا منلب ل سودغلا برها ناو ابوجمت

 

 نكيبمزا ”راولو ةرزعالاد هرنعب مل _اسمع اير
 ناله سبشل نعال لبد هس رالد نابل

 ياعسل يعادي ج د رتسفار انلعووتسزالح عم ةقلسملاو رابط | لهن لرب ام

 تكرم مذا نأ بحاول نايعسلا رجا دبلاعشمس ىذتلا ناعما ةرج 7 ابب ل ن نيجسملا
د ىديب ىزلا مسمن تا 1 تك ةسسارو ل املإ نب ند 50

 كيل اون مس

 ةرلخؤ دا رحر عدل بحاح اغا ركيد دحالك هدرا اره ان ىا | رام وصحلاود يئانن
 بيرم يأ تدرب ان اظدراعو بل عدد در دوتحوط ىذا نسانومعت

 "0 ترسلإشا هلع مو مئنرل زو ةونشحلا 2انثسلا قنكلا و نيسعلا اما مدهرد جبل
 ا لسا اشلاد ذولا ا لاا ناك اهرب ائون لأ ةراشالل 6 دكا رطسعا

 ' 0 ةرامعن) وعد حشدلد اهشنمل واعز ركملا عدد سلا
 أ لاحر 0 آد رم لل هرسل ا نك < م لنصخو درب ناذ ساما داذا

 ا١ؤنضوب اني ذو سال ا نياول ا ىسل اي هند لت رانيا اسد و

 1 و جبل را الكلاو ةمرخحا نما مياعواعن وكن نإد نئاردا لجا د

 0 ةداسو درس يردلاءر خيل اسزيلعلس | ينم ديو تنلاوةيزقدأ و ةودولاايعاد

 يصانملا طاع

 مسيل ةره يعولع هسولخ 0و7 مهد 'اتسملا دزبعرا و ف ىلآ
 1 : نيوضا ولا ظودلا و ناورم 3! عاننرا نعمل انو ندذ عركش عدت اسا كن راكب ل ىا
 ظ ى مويا درازخلار نرخأ درائرعلاو ئنب اجلا راهحالإ ماني ند د ةداع مخاد كك
 ظ ىلإ ةالصن مبتور صاح دواي اذ وا: مبصو ” تيتا نام ةصارك لسا

 2 ساير درسا داع طعام اد ولشّص نلحا ارم م ىلا عد امهمزع دا نها ىلا مه !إ مو ول ساخنا ( 20 يطري نمر نول مرح هساولخ جانا ن١ ركود امإاسصن مروكي
 نعناع نكس مسي 0 ذاق نىسملاب ناخلا و ىو هب ويلعن اح ينم يرعب

 ظ مهارئال هم لؤ ندع ليل "نم 5 ,ئسدع2 ثيكراصو هل ١ ايدوع نم
 0 2 احمر نيطرعم 2ع .ىصع لاحق ىعب نا موجب و
 0 وري رومان رورشر ريو“ نحو نوح(رشد ترجح حد رهو نصرط هب 5

 58 338 و” ,كيحا ادم لذ ذ عهذ لا ددمؤذ ورمز دعخ لإ و قاما

 نرماود+ انج نجو بنططأ يلاراسإ ذكر رص داما حال لات 3 اىد 0
 ١ ٌقانكالرع هول شم قتسارو ١ نو >ىنث نمو ئديلملا | اتحاد نقر دالل امس ١ ا ب ير ذا ١ ةالطا 7 ناد رم قرابشرمل انما عرجد هين يظس رورو مال سلا ريك
 رتل متل اكاد قي الخلا ! ىلا زجاحلا تعد از عاركلا نذل ريع لل نب

 نا
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 مك اعد مد اذ مارس احق د |اعرعرواش 3 ر يلحس ايد وا عامجا زا شرب م ولعملا 20 ناليعرم دان معرو اًنسو تأ هل ىعل لورحل ١ امّيعَعل ار الان التنحاد ةلددلا ضرقن دنلر | نأ ب وكيبد عوانقد ند عرك ودبصغ لاحؤةدولد غرك رص
 بيرد ناردد3 ا وون كما ندد ١ )شح اببملا ءرتطو نسم انلا ينعسيملاه ليياسملا نقود ىف لومترملا درع نوكي ند هد ال هنو دوه نم ةدو ايللم لد د ليسو قاب يك ونشأ بتكي اىلد ف | يلع ضارتع ل ابند قئس ل ومما اسا امهر نعام ن روت نب امانا د مح اذأد
 0تايبصونقح نيب عم ناد ذاعملاليمحا انى حل ىف د ىنيععلابا دم] جس هيلع ما يعدل تلحاعاد تعم لامعا ابارره :سىحتلار نحنا درر ند وس املا حويل ىلع ايردعلايعر رول 1[ هرلالملا بجو انيول اودع دل مأمإ ىمت هيلع وحجم لع روزي مربع ب لولا هرلع ل الار يد يلع "نردل اره ابةداعمل را دس الو لمت اسسويلا ضني ءجنل ندد ةمرصحال نم وأ هنتوا لش هيلا ىدبب ناكرا ويطلع محلا نم عدت دلو امل انععلول و ميم يسد إذ ونظواع ىلع نموا خه وضخ ىل نم الفدا صنت ديلع ىدقنوا هنمصوا وبصدرا] ملا ىررطا) نام ايلخم ف بانا :نلحاعمل خوخ عد ناد هروُئفْدل حسوُبد شع بكو ديك مناحدبل نسا محنك د ثرع نا داو اي دابلا ف درعش يمك ل نكس 1 د ملت رشا مواعيلا لل ذ لكن لد تعبص ا 4 د 5 -دةراحلاز مسلا ارتلاو او هذ ابعت سال هدا مذ) ف صدد تالماعملا ساسو ةراحدلا : لسلا !الا | يوم أف همر كبح روني 3 ن١ يعمل انس ول عدوك نا ملىصا نم ءلعبل ىلشسبل نآى عشب مّن ياَجالبإ هل ءوشردلع يفق دسم رد كوب نمدوجر عم لداونوا عيد
 نسولف ملع ىيراص ةدال هيلا ايدجرم د عع نم ما لعل ما نم يربملا ناك اوس انا
 ريلعب متبل لاه مل لد هو ةسوئعاخ خس وردا: مابرعسم نسل ملاح رد عزصا) نم يردللا ناك نأ و دع ىع قاض ىت ندع منك ةرؤموملا اميايحوا نامج 2 ميت ىل مور وحذد لىسرعم هل
 دار راعرا ىكاتلا) نم نسما مالك ئناك مدرسا امر كر زل ١نيعا و م5 ترس ا. ةدحاو غرنرل د" ؤتارصوأ ب١ نهوعلا ا ديم نيو هيب ر قط هلا ويب دنا وي داعم ناك نأ 3 طرحا فاًملا و بندا لو 3أد لبنت ني نحادبك رع 0 بز اها قطا د ايرلط مل زاحاو ظرف ندع اسم رجا يرد هيلع ركيهنس يدب م يطل "ند دد لاما تب نه تر ملال !1 ذا امي لمهن وك ص الخ ميرال سومع اني علو يزاد داكرح خجل ححو ديلاع اراك هدا بي زطاإبب هدام حا دع نحأج) لطابل يار ف لحم دامب قماح رصد سيارلا و :ةدداور ور جلا اق يسرملا 3 ىسارن ) مس ويدعع مدنا ىبصنعل نيد و ايعا لذا ميك لام د قحاب مدلل نمد سوم لسمو عامرجلاب ةسردخلا ةرحالا يبو تحرم عتتماول نك

/ 
0 

 م د اغلا رد نيالا يره نر ارض حدر عرماح» ةهوصح 1و
 مرسكام 021ينلا عحوا مل ند ملا نود انواع نيم خت :ىدلا انش 3 قد ند جل اك نركلا نة سسارد ر نمل ناب باجر ءلا لف هااشورا صومه ةداعل ا لص
 0 قيسملا 'ر وحد طم نبا نلا مرح 21 نكن ىو زن مد د ليل أى تناك نات اربح ىره اذ تااثع ردها د انعا ناك مثول ىقةدايؤل ١ "سباك نأ ميال ىنت
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 101 عوسعل ىقىصحو نناعدل م هذ ةعومصح ل ام رد دصلا ل. ىحوتز اسشح

 اا

 . ١  ىللكتم 33 ارو خدرهو هل دنع ارو سكعو ىماتل اوناب نّيرفملا يرعب ل

 روما ىو ويح ىكملاو سم !رلع د هننوص ءلعز حاضت ديدع نقمدول اما و
 سار ن ىلع نم دولا زيود ةدوسل اكن لك لىئشل | ارط سو هىس اب رثيع نا ود

 06 اربحب ١ نيعو عوحرلا مرع طش ون نان مد الي هد ذارمئب هنيك هدا د١١ 'ّك د تعال رص و

 مجوبناك نا د تلق انت امإ يَرْتن م ناقل ددلا ماىحأ ل سبيد نجاد لضرب لطاب موب
 5 ثريا كوت درس ماو عروكم مرت

 ٠ تمارا اسحب وا اقلطس) ىثملا بانسو لاملا بيب !ابيعيعيد ابل انام بر وا

 ميل وبداسإ نم ني نعد هل ناجا عار يمرر و رسعتل را عاش لور كح نيس ؤر
 ءررل 0 الو هب ن ابهاسلو نيئئسل كيلر رطابواع تحل حا
 لازال ع هالبلسا كج نوتدنا وصدر اك انفولا لح مرش عابصو ناك ناد

 نونا هي نوه اند عرظم طرتس ضو لاب ١ننكى نباح وشرفرو هد هنكشحلا
 ىئللا معلا أنما وون قر ني ناو ناو لادا بمال تاساب و جيد هرب خيتو

ورا لح ردح رتحد عرط انوع قد نم مددد ان راوص موجا ام يلا نع انرلا نرد محب كرر اب
 مر

 0ر١ ورم ل هرثن نمد انس دمر عسر ر ءيضرع ايلا ترد

 00 ئحانملا نابل را معجب دزو يول ب كس اًعونئم كي ماما هد

 انمزلال و نا يبدل كلل انك ل و ملا ئدادل دش نفرل ١ ريع مول ١ لعوائل ن دل
 قاع ئدوما دا لض »تم خد ند نضل اع ئعانلا سرسول مزهر ىئوا رثرح ق زئبق
 در ىرد يدع مب اي محل لمع يد نل حتفشر و كبائر مذ هيصولا نبتم هيلول

 د جلا «تعشمت ىعكرمو ثرر نملا نكون يوما هلاَثابح زاصانن

 0 دك كمصملا ى بنوت نير واركب سو هذ ىنيدود ال يا
 اقللملا هدافا 2 كلر اني دل ةنارهوعشأ نإ ناح نبعد سهام ل

 همر
 1 , 0 ٠

 نك 2ئبيلم

 : رابح اب هدىحوح كيل ام ١و انس ملا دنا طش نا وتعد

 نادر مح "ليسوا تضاد نت ىبد فرار براحوب ىْذ ىلك م ساد ئج ناب

 5 جوملا ىلع نح ةايإع امهرحالرا 3 مكيص د رللصا ١ نك انوا دامو د

 / ىطاسا ظ 1

 تبع - صصص 2525535 :جيجج هجم هج جت جب روسو

: 

 ع 2-0 >2 -__-ك 7 <



 دوو ميلعركجاما مطور رعت هوانغ عتنسا نمو مسْمنل١ نب اهم هنص اهنا
 رزكود < حمم هل 7 نيبجفا مجدا محد را نتا وسو ىلع ,ىىكحد د رحل ا!رمكع

 يع ا | ل هدم
 ١ ١ضصاخوا دول نجع د ىندلك همر وصرطت
 متوكل وبان 2 كان 0 مالا زالبك يبىعتل اوعومسإانا كد دما
 رميتسمال نرعردأ مو داك وام 0 لجوحوا لاح ونعم دا دا
 مساح ئيجلا كلداك ناب لوك ىيعنم ناح دا عدخلا نم لكم را ميظع علها تأ
 قدس ذا ىصاعلا ىلقاسو ,ىم ندحم دارا عم نهانس ةهاقاوا 7 رخل
 رم بايد كد عنوخل  دارؤمااًااسوو ميلع عرس نحول نك د نكذاط وتب ابخا خمزل وب د تيم الاو تباع, شع هل بلا لاسوا و ررع وا مربع هراؤماىفع
 لا ليي دعد نقه شن وند انجب جم نلامأ ىم رع يدار ذا وع ند سبب ماقال وا ع ضل نايس وفعل نخا تيدي نجد يكسب ندود 3 نكد ذ 2 ىزحا
 لاس نال »عردلا ال عاشمل هل ايلا نااح لاس ودل نب جنح د وتح تاشاد
 ء_'ميصو: ىلا ةدابؤم نيدو بش اىجد ات 3) ريو” يوعو ندع اسم اكولد
 0 هزه تأ 31 ١ تالا اتوبلطاذ اذ يعدم بلطي جملا نع ولسا تلرعا نا هئارنش امدع دق قبلا رصحَسمُنا اوا وب عملات نيسادا ريدل تفحوا تح جب ةرل | هدح نم دافتسملا "اننا !ًلالوحونل ا عرعملا ِ
 جنس انيصوا ا نك يك يرد رع تن هل نمد هيلع محو تش مورو ندا اللات نا
 تبناثلا 3 ايا اوس يوعرل واح أننح بس يل د لكرح ناكنأ 2 عدكم "ل داعلا
 م0 جاع نابع اعدام سكبد اجح اك توبنمل ان جورم ناو رنببشس رمل نليأ
 ايبا عأ له ثدي ى ربع ينل اًنول مد 4 نكاد ايات لكمل) احا
 ْث بد نالجك رهن ده الا ع وجد دان وكل د كج
 يفسح 0 0 مل نالخ صك
 1و يوعد يعد ١١ رعمت روي ووطو د 2
 دى 1 0 1 ا ىءالخب 6

 أ
1 
 ا

| 
| 
| 

| 

 ا 1 0 0 2
 00 00 ما يالا تك الار ا

 كلاب عحول وبجوملاب ١ مدد ونا ْنِيحْرم يؤحا جد
 5 محلكك نيدعد هب 0 توي 00 0-5 شضاطلا ودل دانسس 3١ 10 ما ثكلملاب ,جربتسا له يلح مد

 ويل يح عع رقحا س
 بئوسا حا حل عمدا 2 يرجام



 / همت قلتو بانا نود دوام توشل بعوماعادزكا ند جندل 0

 ادمجو ,يدلاع زال نورجرا يصب هسوكملا تردَع نام رج َرَنَوو

 1 ىاعرجلا ناب كسلا راثماوول طانجامم ضوناوحود ببائلا سرنا 1 م نح

 ١ ه دابا ْنمَعداَم لوصسلاو م وحالب زللسلا عاوسو باوحللاو يوعدلا جداد ودوام

 كذاب, ىحا اهبل يا ناتومس ييمساو مزروا] نكد روكح هد ايت ىلع
 نيىوعخا مي مسا بربع ِبْمِِبَو ةموتخ 1 ناوند قطو ىوح 17 محالب ول

 صودا اب كا ذاك تعانمو رت د”: كد ضال كلطر جانا د
 2بتمسااز(بانكلا صن الح مب عجام نوك نآب م م هرزئهد 2 وهلا ند

 كفمدخوا ضاَولا طا "سل اخاع وسخ عاهج ١ الخ ناب وا د احتل ارا 0

 ةسملكا ١ يعاؤملا نل حدا نملا ل7 ىراسلاو بر امجباءرصر ىنح
 نقلا نم ىأ ذ ىلع هوب ارت 0

 ٠ مدر با نملأ ئااخوا ١ لاكمهرَْنَع لد ادريهرمعان/ لاو وبك لباسم
 7 زو وه هيلا خف سانا هنالطن مما ىاابوجد رتقعت عامجالل نل انملاك هد و

 17 نفيد وعر يكس ايت ئالخ نإ اظال متلطناوأ ىكستوا :تنوون

 |[ ف ينحاب هتناورب الف وخال وم اع ىل اىلعهر نأ سلتك زد قدام ل

 ْ ماقالوا طابا )اواي وصاقا هيملسب يذلا مدل يانا

 ١ ةلاولا[ضرهاظ نسب ناك ةذارؤس حلاك اند اوه اط ىمي مملعوا ناكا"“ ليعس

 ْ هتك نعل نوكيا عدم لىل 0

 ٌْ اغاف ةزحاب دلو ىل## من حأ قح نه وز تدفن ورح 0
 |" ىو نياسلا يوي اقل للا 2 ص ارطلا عاد ابانرهاعخور دل ١ نحط هذ --
 | حتتافاو لب برسإا بذاك الن امدعم ا مناور سعال ملارسجد ف نطأ لاق
 ١| ىلا وتد بعاف رحاب 2١د نتيعذرظر ذو 1 !اىلع لاصزال هيلع تر رد نا
 نوالتخا لم3 نكن مناذ عره الفك )شرم ل ١ .ابامامأ تكد ناك ناد منك
 م 00 ىو آب ناحذ اع طرحشسمل كنب ١

 انضاطوانط ادننند ١ تالنحال م 3ع ل نان داصوا 12 ادد

 ردا عانت ابدا نا رعاظ ديرو روم * يحل اكورد (ؤلتحم ناك ناد
 1 عبو ةرولا ةرحد نينت حران وبلا 00
 | 00 دانا ىلم م ىسل جلا رانج

 4 1 هرج عار مرح قسما اش ا

 ْ ا 0 ا يان ناسدكساب ىأ نص اكد حصار ثيبر ند د بدل

 8 رو كلا ويلا بهذ 26د انكم نقوش ليارلا نال ضاعدا ليل د عند

 امج اب نكولا رن وىلاعت البجع ليلا هل روع يا
 امون 1 ودررر خرب عب نم ىزحوا حاد وا ّن ترب ننس
 ا 0 مرد قطابلاب محلا ”نينميح خلا الطب

 يت 2 يي من ر نلاولا ود ىئداوونص در 3 يزيل نبا م مزج
 مرزع ترد“



 ضاطلاابوجد دن عئئاتلا يان الت أداره ااتيلارععم :تسلاب هيوامحر لح
 | نسم ةد انس مز وثك يانلا نكولا ونت يان نا )لاح يتعب ابو عيتإلا ىيىََشْلا
 مبزنل ىمس وامايا وسرد وار رش وأ كاع عرس عروب ناك تتاووبت عدانسسا ناو هيلا
 مدرب ) هناا عن لااد ند نب ممحاز هدد عرب! د عمجرلو عاعو لب ال !لمقحا ناَو هل

 حسينا نيالر هل عيار لرب الا نعش انما مإ شا نال منعلا نو نحواع ند و سل رديإمعيفع ناد
 . 00 انرلعب كردع حرا تيه هاعد | ام كيلعمل نا ن.طع) قمت يبتسم

 ليتل ر جوملا اف لود يعني و :ىر ون نابل دع _للإل اي اننمو «كحر تعب منيع ١
 ثرد بارو كاب دو مندل هرانم ايل عزخساو يا هسا جت ننانح ىبعا انك د اطقم يئشملاو
 ,توسواعانب اعذيذ مب يتم نامصعر لاله عرحر فاراو لعل ايانفدا ناكركنا ناذ علا
 تبجرإ ميس ىلع تين لاثول يح هبانشرلا هيلع نرجو ثدرصلا ىماذاما نواوب
 قدا هب لمد ملوى ند در مينحا نت لد همن هر سس نأبب ورح بلطو لاني محلا
 منير جواز رحى احن ميلا دددح ىلإ لرب ٌصاتملا سوبا اعمد ف أشد هدارمحر ىلا نبا 1

 اى طري فن ليلا ىاصوس برد من وسل !دامطزرسسل عريئافنا نكد برئسوا هَدسو)
 لاح ,ىلجد مج لقد مهعل ادانفوناكنأ 60 نعأري نعد بججوبام, يح سبت ىف مند

 ريلعز كورت ةدرلاىطا ميساوبا نلكهنسرلعا نا ام تدىحانم مجدل انام ىلاقد مهلا -

 قكتش الع عجبي ؟ددح حرم يكاد تعا انا اور نشنسلا ناقد نبحوب
 نئايعدإل | دددح اما د انس 3 !سدر ىلع مخ ست وله ىمعا ذا اكد ,ىعب هنت
 خخ ايو متر ورنانسا يارنوو نقل ارو وقتل و لالا امس ابرد يفرش

 اديب برعم رآ تدح كنا نأ لصانش هرشساوا هيلع ىوئشوا مند انّيشو|
 زفداولارك نَس يحط ان, داك نوع ىارصاتلا ود, ىيئسسل مل يمان هبل عد م
 لجو روصانسا ارع نول دبيدنملال يحلم طرح انهن! رك لش ميل ور مصنس
 .م هابزسلا رو ناكا 5١ مجو امرتو مكون عرسسا ذا عزمع هبوب جرحو
 خيبر ويدور عرش مدوطخ نان ورا اهح رع ودوصم رد روى يبْونكم
 ىلع مت ارتد كد نواس ذر ةبارلا لاّيحإل نوللا ءرع عم لا دوب قعد نا
 لام اه نيدولا و سمعت جن ال مهلا لوي يسار اميدتءتسملل هداّرلعا ناوح
 ندأر او نأ هادا ىبسسلا تاذاو هامعم ينام نكد او لوما اد ٍ د مذ وره نحرن 2

 ىلام يال ن ابرد ان ووجد اد ناد ايم نام لطاب مدا هن الطب مط ىلع بكي هي امد
 مراواوا قح ناوكامم ولع ئللا ماو نع اذك هابيل يلا ناويو ئ ركب هل
 .٠ ٠ 8 مر راحو :بداوم طحوحوس و عملا ىلع رسمت طخ ىف عون دعرانحا ذعا ةايعأ

 ركوب اما 28ربو نشل احا عوفسلا كبت حط ئنوااؤا مُنرىمو نكي نسون 2
 كد د طباصو هند للايباد أمدعا س انملا ن قمحيد دس ىف لص انسه #1 نع جم يع نأد

 هساواع نلوع مووؤددلا وسلك نييعس نك هلع نب نل ناب ره ته ربحدول هنا
 ارا وح م تمتل ار وسلب انملعنل ن7 ماع امعخرطحنإب ارض ام لد راذر

 يي يتم نك دع تنحل ميا
 فلسا ميو ريع ١نبإ د عبس دا""ةباو نلا بابن ىلع قرغرا ةىنك لك تم

 يس



 ئامارانوبا هدائعان اج رد رع روبا ريلا ىئئدل ل :دالكر هل ءلعس طرح ىاررلو ندخل 2

 اطفي اطر يبسبل اويشي اهرةيبوشسل اى ل حسم ةادامثسل اك نرتب ناالا عنملا
 مح 00 ١هطرو نس صردولا " للك ملا نساوئنك ةداعلا د نرج اهءالكو ناو
 يؤسس اسجحوا ن د دا سند ف محاد بكوو مدرا سلب يئايؤسا اذار حصر
 :بدامطنذ اينابو يلع مل وحد ىق دذ 3|, اكزاح نيدوتسسم امهات ءائد
 قرر ىمالؤل عامصس ار مك را امك لستم ضلا 0233و طش امهر حال ال اعد
 ميلا اعزب ناب ىسلبعو السر م لس با وجد مس ىبعرا مجوذت الط امرلا
 انيداؤر لاو بدال اوهو هييدد ايدو راس نعُرح 3 اد وني جنعامهرحا لعججوا ارسل اننع
 لجُرا دعب د ساو ل عبو انوح شد كل اذةارملا 3| بيها مدل بكراوبع نينا
 »حر اع لو ذة ىلا امه رجا شوب نا ٠0 ذنتك حان ما الا عا نبأ ياسو ًانرع
 كن يراد «باسماد حلا بلثرسكل اهرجواوي نلاورا ةيرحو ١ عجب سنا د
 ايما طراز اقولو فدرشلا لحال مايل نا حجو ف مييعفر ني شم مايرل |
 طةنم امه رحا ماس نا امال لإ عاوا نفخ م اق ككل هي ةائع ملاحمل نباص
 ري زاك ذل هرللاط اننكي اد ىنحاد لئلا ١ نهرللعا درس زححالل لؤي الاس ايلف
 يفر هربئاعاف مكث هدعيمل در لوف منا د ذى نعل لفل لوط فاشن و اعبي جامعي /بنونح
 حسمت ىذدوؤع ءارط ناواتامهو يرعرلا ميس 2 يفودواللا )ولع لعو
 يىلبازعت هيدا يجر هل اللا + قمار يدرامل ؟ ينكر نلاهريمع او ىددوالل ملاخ ائابوجر سييملا يا
 و ده رودرن 2 داوجابىعنم مد ,ياببر
 مبين يديد ب عرد قىدىرل محمدا هك عز ودام ىف 2 هبل ح يلج ذرأ ىلود مالسدلا
 درس نعم ينك و دوب نب نيب نرومل اسمح ناكول يذل اهدخ عشر امل لاننا دا يش
 ملا راثلا يدارلا مالك :ينضر سلايللا قمم هدو انس ال ل وم سو ميلع هدد |ياضردد ١
 مومرحلا تلد ارهاطو د مول مرتع اين ايكوكيل ام م.ى.فمل اد ني يا مارك 3١ عجب نياس يف
 الا مولا ىربسن سن مما لب ارم حاملا درو مرد هع الطرح اكل ان 1 ار نرسم
 لوودنا هلو ميدالبل ىمكريبث نارزت هي دي نيباهاقوا [ سلبحا داو ٌيىُسلاد

 ىدا | امم هلل ان يعرللا نيع ثرع ناذهاباهد امر ايد "ىكسم ىكدملا ماكتيبل
 ىتذلا ولاسبل ولو هاوعد نم جرحاوسد باوجلابرىتح الاوح فئاط عع
 ردها نأل ! نسبا 'دكذ هماعامدرب ما دا ييئع [ضمامه دانب مالا و نح موحد »كما ياوغ> باوك رلاطيعلا هل لافول درح١ صاف سماق: يناب ميد ةارعزعا ناد هل نكت د مدان هدعاس مم >6 بلعذو ايي مال ينس
 حا توبنل وبدا اموم ليصرهاظ مك) ند اكحدا نبقح صا نات ةرجار
 انلتتيرانم ١ غروص اكول نمو 'منبملا ئدئع وال 3 3 حزصول جحر ع نم راند ال اد
 / را لج : ا تح حرم 1 ١ امال هينلادوعل نيدتاحل اجا نع درا هذ ئيفلبلا رنعاي سدد نحا اييح
 ل يب نارلث جن ١نأر منا اد نحو ١بحوحدل هد يبم طأناول موشبل نا و
 مرا ناراع/نحا سن نإ كفر عمرصاتسوا دد ممرإخ حريب قنا رمل
  مارحوار جوالا فاد قدا مه السد يدا ربما دان كل يعلملا لاحت نيل

 لاو

 نول هالزتكذ اهرع اندا اك بحاول نرصد

 0057 ب



 يدلل نب واسد يعرولا مل سر هوس اليل 050 نام دية ام لاق
 هريعد برنريغام الة وئبأ 6 ئكيذ هل ناب همالعا بكلب سككس مب :

 مكس حمبلع ناولدا لورلاذ كش نا 0 تر  و مييلبلار ا
 ميك عرملا مدن مل نعلائاد يلوا ناك لبسلا) لد :جالععواو يا مسالا ببحو وذ
 سنها سود اذ قلتو يدنح نان ككل ند مامي و !غرمل هد امّيسلا :يزيك كح الا لو يرعرلا
 ناودد مكذ د هلت هنيِطع جرا موس لل اكن اذ يملا هلاقوب رع !ةيدعم
 انروسرح ناكولررعت هد كو متن احر مشل بلع اسس اًناوار نس الالم ساروا و عدو
 'جنربملا هه 8 ءان' تنبعل سلدرا ودرس يد هيلع سر صر مس نعواا مع نع
 مل ا سيالذ يقرملاب ةردعنم عيئاطملا ناد ويت عر وبدر صل ا ُنلحلا ديل
 "وا كو الاربع عرما ؛لمعتي ن١ روتب نشارجد نا
 - ى تلضاع تح ١- مناشف جذوة زماح لقد لاو 0 دل
 لم نهرتن هيلدا لمه نك ب :عذو اريد ريع مدعو أولد السن ل محال
 اولا يلوا ١ رسلاع يرحاك تنزف انسأدا ١ داب /ئب زمانا دارا ع ىلصا نم ريحا ىناذ
 ظ دهام هدرا ككذذ نلذ دا مث عاب الاوصاوكنول ا ماك ٍلا لاحر ,ايبس ناوحل
 | زك دامتس ندبح نسعراا مسا ةرم نم سوو ؤنسضرا | هببع يدوترسل اقول د
 لأم ارمو نس إرلاب يد نا وأ نلبت مهيبسنو ا ميد ند نزح 3 ره لات نائالثدلاو

 12١ ١ و الهاحول ايسان تنسق ادوات هالكون ال هنقد انمللال جم ذا
 ٍرابمَعا دل رولا ردد قيبس 3 :ايؤحو مرش توحيرم ىا صحم خدزا
 "لم ىلا لسعد هيلع ئيددا نامل ذ ل تضر عوكردلا ند د يعرشا نبسسا
 جماجم مزاد كر لا مصلح مىفح عم عرس هرحد عرماحرل هنا ّيينل ا كتكر
 ورع نم هنبسلل ىلا مرو الا ىوعد نددرححد "لو ل! يضحزإب'' ديو ميهخ
 كازلا ىوعد "ضو فردا ل سدد ١ نبل انه قاتلا مرد اهرودوأ نحراعد
 ضو ا نيدحيسلل هدارم رم ثمل عدومصلا١ ةرهز لوذ) نع نالطم ال نكم ربع
 9 جاارارو قرا نملارل ويمص اندر١ دج اك قىبسم اجلا طلع مرشوش يه كلا اما
 (برا6ناذ صرح ىرعمياعا يدم 7 نير لك اًس نهرا زجر ارقد يلع ليفت
 اواجوا تت لسيج نات راجل ابنا اذى تارت ,نسرحز ةباشوأ نيع صرع ىف
 مقشر لحال اي هديب يابو اذا هوا ىمأ نكس نا هاشم جيشا اسال !اعم
 نادر 1 ,نهمط ولا دوم مهسا عرحوم رجح
 2 ردرّبرو موبجت م ل هرلطم نأكنا يع نر هز !يىاتسا
 لع !ًددر نع يح اًملاب١ رجس ناب لهرإ نر رعرش
 ياا يكب مامر رم مجدل أم ىحان نا د نبا فاررحلا فاعلا كبد
 مويس د! تمنع ايس ١ ناك و١ دز دره ناذ مم شسسلر كارلا بلعر ناعؤملا
 ل مك هاا تم اتا درما لا | هويدا م, سنملاو
 وسم دا نوولا فاحا س شهر ا متدعامو يدا ءندرصلا نال

 -ي] عرات د ئتاسن مىئدإل 2نقنرملابا مثاحلا وبر ندم الد نير س مل.س رم



 نزحزا ةدواع» ناسا مرزب د يداه درع نب ند المل ةرخا و بيوع ىد
 ١ ةرحو ويعد ا ر ر طا دوحة داع ناد ال ١ انيب طرا نصا موب من م ثنج
 مدا كاغم نيدحلا نشا لل يدوب رابال لع ننال ذاق مسرحا ٌنراعالا د ٌ لال نيب قر فررررا عئننا ئ' نياثولا 3و نكن يود نا هلا نمل نيرثرك عابصد 00 نيشان انروعرعلنزب ل نسيعم دوحه ذاتعا مربعة ردا وب ناد
 انا ١ رودرا ١ نم بلطي ١امىمس لا لت بجو ابنس ميد و مج منار امأ دست ني وبسب د مدار جد نقي عر دا حاحا رمارهاثسلا راك ولريطن عدلا انيذطابا "يك ىلا يحب مدافعا +ب ىلع !ئسنش وأ دل نع تيد وك سوا نب احدي نيد دونيس ل ثيسا ذأ و اهيرخانوا نوما ىليطش د
 اكد را 0 : 0 *نسلا ىف :داد لإ رز ىرشل ملوط ملا رول رحل ثري ؟تعئئكرلا لاوس كشاهلو وي لذ انعام قرنا“ عاد ناد ططط كنحا نسما لع ثرعولا و 05 ابهنملا ال 0 ريع ناريس يلام هللاقد و يف قا ند
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 م نو و هي يباح 0
 اىنوم لم حم ان انا يقيحا هداسووا اح نوبل ابكت كدا يا خب تعلو سند د
 يبل باح ناكد ١ث ريس نو نجلا لصد ّى نشا ملمحأ ااا دن نك ناز بحس قاب وتيقساو حاسزع نع "نلوم ةدكسل
 اكن اع "عويد اج ينل هني أسم دبل 3 ل ارسلارعر 0 ا يروج كالا ع نوفل دو نحساب لارج يم ل نأ 2سم رف 0
 مدع راقب هداه ال1 ودار, خد رشسرلا+ الاد قبد شدو ارساك قاد ْ ل ىل اى ابسا و نوما حوما نم يادتكص ١ يدوس 1 مطشلد 2 0 ولا بسن حاملا 0 ميلا نوصل م للسما ظ بحاسناااوس يما يأ حلو سا ناد ل طخخلا نال نو أسما نهد د سثاوعدار رع رطعبل ربع اع ىنع نلا ىلا نشل يا حتانك نكن لسد احب د مرار نش لبوؤدلا:جرخاد عشا ذل بحامتل دولا د عجول مج | 0 دال لونجطوغ بحرب مانا هدلز نتن لاو فارع الص | - ضاطرا# د ير نايل نعام هانفردم ل مع كن لول د) كد مصرس ىف ايد 1



 مب رض ىلا اىج كامعد ثراع ىلع لله بد هان دو نب دل ياض مبان نيم
 نناع 05 جورج ز 7 10 2 8 1 اهي عوام( ابسسما ناكل عركرل حاتم ا ةلارولا س0 جيجل يجن نا قا ون ماج ح ذا نع تهزم بول حدب 5 ع 22 دس بع ناقد سر كال د ح اخ 0 يلع تن ورزرتوح نوي رم 0 نلمس زنالدْيلا١ داواقأ نابل اردن وعجل نايسب ب اهنا نعال 37 رن اك لرىل | مانئ اب نع يد الص يه دوم يدور ايلا ن3 2 قد يلا بسس نارك "ند ١0 كحالل أم ناك نا 3 مدصرر ان خوجاود ييمممل 0 ىس نيودرثما الزعنون نأ نجح /ى ىبع نب نن و ةِر الا ايضا ذا ةلايعلا كنا رفا دع دعانا ردة ةلارولا نلط إد عسد وع يوذاو سيم يييساو ل اد مل نع ظ 8-5 22 د زرار عامل يبثلاو تار ير ٠١:لشلك قزهلا نع هد انيعم ظل ظ عرش يش طار ”راطإب حاط نب لاذ هج ني نب ملراود ظ ١ ار حرع جنك نيك يرحارود هرم, صم واع لش وع لاه 0 2 ني ناد رنطاب ىك نم نزرع ته ارع زرع انيرسا ند ذ ىحنع ظ ا ل ' زم سرح هاجد الثا ١ 'ئفاصو ١ ةد رجع انس دل | مرنعر نتن امم م س والاب د ارّبملا ا دهوك نيا لاح ىلا: مدرعم ند نب امل اع جلوح نسل باس نأ ميدل و نذل بداح ريت قبس اىدرعد نع انرثلنا انشد هل تساف لاق دانلاجرلا قد ذاع .زسسل ىادلا نرسل: اينزبحاص نك راث ه2 لاق فاجرلاتاناخا امم نرؤد يلا مصاررلا دمضار ىلا هرب اىنلماع لنصالقال لات اًواوجرحمد اعل حرد وا مهاسمو احح ابص ىرود امهاراح سكره لاذ .رناحإلا و مالا ابد اف ار يحج يكد نبك سميع نل لافت لحرب انس اذ اكذرم مايا ىذوعا د قارب راوندرعا الامل لام نيَّسارمع نرخ ريس نتف اعموأ مقره يقدأ ماداسكتراوحرا مممل ىل ى حل ىم طاب ةّييدحع ايا بلا لوسرح عرب بتي: :وقالطا هل لمصر مناز هاش زو رندل اص انا ,ل ندعم اع ا!نثسرا نلطمع دس نأ نالثالا ةنيلحن ال عيوعق ىلع ىلع ىم انا همر طنيل لامج ا ١ صانسلا زو ند هبط نح ىىدازدل داوم ىو قاالط ال ) كل اند ايدل دا هنمرلدنام نا دابّرسلا ف "ىنايودانم وب ص نععا اهو ربص ند قسسرلا

 سيئو اجو رامود اندممعد سيم 3!وهدامج لحان الجد اهوكدا ؤنياعد نح عرئسب اه 0 دراما جاع ةدامّسسلا اس عد اا زد دع داما ن نيود كود اد ني 0 2 3 محال انام نك مصائؤدس لارأ ةيرق ا 3



 عاطل بتمام جلا ير 1 20 ثدمعغب

 ْ جمعووادن موق ص 1-0 رع لورعملا لاذ ناك

 ناسا اد 0 بالا لابنك دع ساو وب هدد

 انتو كفل جراد جوجل عواقوج مانا عل نك زعم ف نة زباماسرسل د
 لصلا ربا لات حاتم لسيما من ساكو ناننمأا بحر ١ نسمح لبرفنل] مزود
 نوؤنو يداتلا لاو حرجا نت لمد احالع هداقعل تن 3 ني وححا احلا

 ليمرملا نا تسكب و مرسل ةد١تس ولد هزم ويسر ال 'كاخا اريسبوااع يد 1
 ١ جتزسغاذا ون انرس ه«خللنح دحا شملان حم هراصبا مرد يحاوسل كر نك

 روبي الاخت ءالجع نا وحدا حعد او اند تال حولا بسم ىببي ناو نيسان
 يس ليتع خاحا نك ّنن س سس عسا .مرجا بايساب مىيلع داع
 مانا لافح) )يبل تبا نا نويل ١ بزدولع ندم م ابل ئيس مو لدع
 5 قارا دنس ةييررازعا مدعو 36 "+ ناك خ 0
 قوما هن انبساق طلع مم لعوب ةيلك م 508 ل
 ب نأ خل ا 0 بعام ١ ىد نب انك مب اقشد مج 0 سا ىو اهانمل م 7 منيح ١ اير اطول نحيت 5
 ند 7-50 24د ل مناخ

 0 >رميصل ا ناك يلح جب نيس اىدل لك
 لقنولد لاردع 00 كارلا لاس 3 ذو الك نييك

 مقا 200 ا 2 يدإلا دوش ع نيعاع
 موع 3 ذ ١ مرد احا هيما 2

 رجلا بوس يدع أب 1 18 حسم ماا 0 و
 ام مث لا ناك هاوع >9 «بسب ن الاطر عمو داو زيوس ىدويبس وسد لجل نارا هلع ئد اىم نب ل ١دهاتس مانا 20سم ' نس عد ادا متحا راو مكحا نع نم ن ايابكد نع حينما نا نري مرتد اع بحد ا تانيع ل ديل ارامل دولا م يد سيب ناكأذإ 5 5
 ا ا 0

 201 يسمع دام جلا يقامدأ د م 2 انا امهادأ
 رمال 'اسلإلا اف نحال ثائر نع ١ لاطرا نم 0 0007 ىلع تاو ن6 ناو كاب 12 ىلاؤد مدلل 1 يالا يباجت ب 0 2 0 مدار ننوه ريبلا نع بن ائل اذع

 مل نكس اطارغ عودت يكد ل ؛لرست ىلإ ةاهازضؤ > ناو لسن ,ندوعودلا اس هد 3د صم اظوع اه اط لغم ند اد حيل ولت نب ىس ب جراح شيزعاناو يالا جرب نع نفل ناس ف رسل ز (داومب نحااجضد)
 0 الاد انما 3 مدلك انشاع ىو فوزملاب ٌشرل د 0 لاه
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 :ئداولا نول رخال زا نه أع ناك نع ناكود اف مم هيعمل

 نسم ل نا اميد حسو ديدعميد !قيسفرك ند عب ابل ضد نرىبخا ل كم خم

 ميج م دابإ هن امم كدا دريد مد امر لح + مداد عد منص يعاد ل ةّلدح عكخأب
 امقرلا اىنمعرما يجر نااع و سوعنع عودا ماما ىلا لسا رلاو ءىطرس اهراع ىوع د
 امتع د ويلاع ةلسلا عاع عزو انسار مداعسل !نماههط ند انهباو بي اعل ا ىلع

 مماناد بياذلا نم مقرلا نع يعاازيبا عد ىضيصو نيصواع انبع امس عرس انولا
 جدخ جما ل انها انوع لحأ زو 2مم م : دا نعد ابار تلال لرطو تن يلح ىرعرلا
 نسوعا اا ره مالك وين علام لع قوقيلا" 'تد و اخلي تح ديلع سلكي ا 2)
 ١ 2 30 دهجرذارهد ايع 2 مسن اطعام رود ثدحا جاي عامترب نص ٍيبلبلا
 ارعام نود ىصارلا معامل داعب ريد ىكس اد انيدع رارها شمول و سس انك
 ماو. ن ل1 هل ولد وس نب نا ج هايج عرطا عدا و م دو ةرملا نبيعلا ةرازغ ةارن قيل
 بسكش دا قسرا ةح انمارا طمس 'متَسلا ا :اناو ىف حو يل اذ ناف لا ند بلاط
 ماّنن ال ل3 كدذو متدم صل اقناو هيب د بيازل الجد يهاق لا ينم ١ اناا
 ىورلا عامم مرع نند رح ن3 ئدط للا نال كب نان امم 5 قه ا قو ىنموع
 ايكوعد نم الن جدولا نود لرد ةجاخا انس 4 هرب قركدلل جب درب بناع ىنع
 هابل عاج هزاع دو ورد نع هذإب قرعدالا عاوس نه مو ىلا م

 مذ الن ابغا ميكر وسو يح هنن ىداوسللا ه١ ولا سود
 نريرلا مل د نيانال هلاهنم هاذور محامي صم ردعأبو

 ىماؤلا ددعابطندعس ةسسلار لد 2 عاولا ونت ل يحل نا نادر ىجاعاد , لاذ
 ذولا دوعنيع امانا ينس كد طن ّن ىممل رس اع > امها د ودل نا

 ”ٍحاتغ نا نه ىلا دعم ايظداه ا عئبم ن بسبحت ىزاونل قد نإ لمح ُ
 دوا 0 ا كوع رللا عارضا عرش 0 0

 متناول 3 تل دارا ممل كد رو 6 0 للا ١
 نم ناكل 7 ع اي اه داننوولملا دنت
 ةرو اطاانس اب نالوا ع امتحزسوع ا خطي

 الاس وانا ا 0

 هم ا عم كا 0 ردو قربا مد نلط) ناد "مما ع وبمم
 يلا تاطا ىلإ جااننع د ررمع يف هدو 0

 هر عاملا جاننعاعأ ا ةنعام وسيلة ددلا نعّيدلا نعدلا يئاعلاو
 نمياشسح ىمائلا منكي ماا و
 0-20 ب 2و ندونال ىف ادارع ةآءىم قاهر

 راونا يلع 0ع
 نيا يف يعل لفارس ع اح نمد تباؤلل نكد ماا هذ تكن كسه
 م انب٠ د اذ نع احول ١ يدش اعبي لعل لاا ناك ١ساب ما "ننعم صخب ما
 2 تران نيهان انرود لئبد ممل ١ بجن هاملت ب نأ هيلع وم ندا قوعد

 ا



 نعم نعواارلاو ا د١ قدا اند ايص احناكول هن ل ررذع م كييللاط ابطا نالا ىلا

 هزاوا وهرب و 5-5-5-0 1ىل هوب مهالدولا دن نجف لمي ناب ال و
 00 يوغرلا ف فاي زنا ئيسلللا ملاذا ضصاقو مزكو) لسحاتد
 دنل 3 توشلا عم صرخت ناربئعب و فاي اكلك اعا نك و يلي اهيادح امزد
 ا ببافلل ةبسل ابدا انلطسة دانزسلا ىب احد اذ هد ىنرس نإ لعل دل ماما

 2 ةواععرملا بد تلطو اربح اهيا يل مبدع عرملا نا عمال يبعاش جم

 دمع ارو هيا ”,ةح يسسل انب) درلام دش نالوا د نيعلا رح ىطابت نحلار طم لو
 انااا انيزاعا برحو م دك بجوال اخ هب يدل سضا اخلاق م ندخو نخل تبول ِ
 _ نبا لامعا و امالكف انعردا اك مساطواع نيد علا نشوب رداذ ضاحإؤمو هذ ناك
 -  نرفو مل ع اح نيكول ناك لمحو ١ث جيس نملا ىف نب لئشنتس ا امو ةععدرلا
 . نخل نيبلا نعال تامونعملاب ربحا نايود ركع امزجرمل بجي مو بب اطياع
 ٍ بك دحر او سب اعيلاع اب يوكرل ١ عامسوم الل ئئيربل) لن ند ذ دس د ليكون ابدا
 ا اون جرحو نيدع و دنا قالا د مبدع ممل ةعرسمللا نعل دوحول
 بل ١ ترنيم اسيا ظياع 5١ ,ذاساوا انمع لف ىرعدك كك نك نيب لو امي د ف

 لا نبا ندا ساو ل بسخا ةضطح 21 دا ليحل ح انعالو وي عراز لدا نع يسمح

 حيف ىلاخد ملدا ن قمح نه (وكو قالطل ا يعددالا هبؤحلا وسلا ف
 رذاذ هديب حا ببطر مبارسل ءاواو حداد هبلع ع داول اه نال

 دا نراذ رشح رص رشحت ضار و املاطالخ د ىلا
 0 ليث د هاعؤا ان قطن و ون 1ئكدد مل لبس درطز ا

 2 ب 5 يرحل يلع قم نخ قالي داكول مدد خ دز م فاكذ ١ كرا بلا

 ىركرلا عاوش وم عوض لد لإ ك1 تانجو عرجبكو دورا جحا ندقس

 نفت ال نعملا ا دو مل واشد نوبجرا يبيع يوعذ ىف ماهح الازم املاح اك نارا 0 5 0
 سيدا كرا ىلا عيه نجل يبدا بيافلاكوم اح ياو ىلا نيم ميد
 رودح نسج نبذ ئهاك اد اح ثراومزماما يكوع 0
 ننشر ا سو ع ل د 0 0

 برع ا 01 ا لو د شل 5 دارا يانا ا "احلا دال ا

 رز خماماانص بكل داس ”لكوملا بع ىلع مود حو دب احا للا ليك ِر ] ف 5 520 0 0
 يي وعد ١ئبص نجت ىبد )ولم شاى دنخروع طزسب مد اك/نئحو ود هل.
 3 لابد حدب ارش جنم مواع ام مترحا نلذاو طلسم برجد ىداذ لماعياع هل



 ضاق رلائرلا مسر ىلع نشل ثرزف 6 و هةوم ولد يم متصرف دا حشر وم يئارباكو مند د
 اهي اود الذ نسمح ] زم حط اسمملا مرسلا مدت راق نم نهر عابد هراز لرد انكرعب امه رح اواع :ربجّنمملا نيولا لحال انيلس دلارحرب ملهجدادل١
 ىلا يلع مر نمل هد ايت أك ىرمعخلا 2 نايل لإ ارددلا ضر باعوا امهرحاياه زا
 ةرسسبم م نيتسالا مرح ىلع تي هد بديكأو او ساموا نه نيب ث نيد ةرنفدملا
 يف عردانو نيتك نذحا مكببنمذ انهو لجعلكو أب قروزحلا نئيسسار راقد ضد ةحاع
 هوللا عاتسنحر اظل الع ثيزعي اذ ىؤاللح لا اىبه ذو نو نع انش عجيل د
 3 اسم احلا نحا مبدارلا دأ ا داملا ندشكلاب ندكس دل )ن 0 اكر نه ينص
 عرطسارافد راممرسس لا يجع ثرلا نلدع د ىزلت فاح نابع راع نأ ىكيملاب ب امه د قبلا
 ل”, نيا نكد نم يدع يركنل نول ل ات ى مرطب |مشحول و اي اهواع ابد
 ربطلا عع عيرا الذم هتيسفت ا الكوم ف أنبأ سنال !يدملا لجلكول يبدع هل
 ةءاجاما هزيل نا كلان دعوت نملك لد هدعو !ربال اب لصترلا مع قادس ناب انممس ل | رنؤنل شال انتوا انال ويك هل ناك نا مكو اننا ا تبي مدل ادرع او بحب مرنم دا امكن نع نل يعل عر نيميحيلا
 زم ىف ب ان لالا نا ابلص اح ناذ نارإعسس دل ١نيع نال ةمومفجملا و ير اكول 4-2 ا تا عاب بحد نش دال اطم اطلس اع هداوعا يكس ندد ىرع د
 ْ اا هارد وع نيكولا يعل '.ددامصع ىتكدو يش ىل ١ دن اف اس١ نهو موك ذا
 يوم رجدوطعالا ره وهي جزل هلع سس ناروندل 3 نحأ ناسا ريقزلادا
 نسي مال 2 ىف ضاحولع تبان نب دوا ,نع ل حم ف صاح ل اسنين و دامرشب محو نرد ازع ىلع ل امم احراسع نين ناو مل كيلا ثوب نيبال اب و
 عع بلاد يرعرلا مهتم د سا دوا يف ىناملا مس عمي نئعاو
 مر احا نا ىرملا بلط ا 0 نقيل ول نيلذ را رجب نعرخأ انسب دا وا اباد ناكا نا اًمولاع لوديعوعت نا نحل )
 نا توسلاد يلا كال نبوص+لا نذل نيكد هل 3
 ا 50 0 نه [نردساو قايم ردد جر 0
 نملاب دبل 3008 ١ و لاخا ازا ربهد ئد جو قام بي ائزل ملدازم عدد

 ١ مرن رو ايل 2 مح نيل , زر رس ووبد موكمسا لرح )رح بي اعل ١ي تملا ىلع
 نر وون اا ان راو رق ينل نيل الع هول (نذ بياعل ويم
 د 2011
 0 نماو عالبأو و يد نيبذد نيب مس رطن
 الو عيبا نالطن قيما زب ده ا 3 بارلا
 ماكي لا نر ملا لاس ناك لا عا هتبب1و احم لامول نيْمناب
 نأ نا راقح ب اجا 3 اَقْنْلا ص ب اندكل "١ رد | لسعر ند لك يناو بياعل | فلل
 2غ ولا مالى كو مع نك مهاد 'نا صل ٌةعْز اسم ”ةرو نيع داو جملا نب نما



 0 00 ن الثل هريغ 0 الآ نار دعس
 ملع اهداعايد 6 0 مصاب غلا ةداعو

001 1 
 هروب ناكناذ عامس ابورلإ ب وبكل معرتم مسَس ناذاّذا لكل يلا رهن صاشملا
 نثلح باظول عراد لنسب كعإ مسح ىذ انلا باتكس عن انما, هراجعدا ناب 1 ١
 نرمراع مراد نم قس مل و ببوعل | ليّنن مري انع يعل بياع رم ا

 كامو ص لا الزير لا بي ؟اجس ناد كداب يس ليي اع
 اند ئمل فكم !ثننك رىيّسا نأ ان 3 او ورْزعا دريس كلم ربو
 0 نانكدر لالهرأ لام ق وار ن الجر سيدوساو حوا نوت نم هر رع يرجام ىأ
 . ؤبلعر دارا م ىحلا جبويقن اه يجر كب لاخلا رصاشلا نك ربل مين امك
 الرحاب لد يجو هيرانود قا اهساو نزح وفد و بسنو يمنا نم ىل 5
 1 ا مو تا

 نا

 ىرحا فكس احا عج دب 5000 نآوا ضحاله نا اا ورسم ١ نكب ذو ورح سناك
 0 0 ةةؤساو لول اما هما ع ابو يا عل درا قد

0 0 
 ا يع معلا سسك تاشاوا ملج3ق صخا بانكلا نان و
 5 رثلا 1 0 مو ةبتااخ وتم عسب أ و ىددر اللا عرصوب د
 2... نادي ايقرلا نمو يلا ى داس 3 لو 91 يدع" 7 هد, تماقامل 'ر دونم 2 ايبحاذ 0 'نىلا ابفع هي لحاتم للا لّيعا د. كذ ةراشعا ءرعرملا
 2 ندا 2 ردنا انابد أو لود هيددع يوعرلا د مح روبعح ريق ط خر ل
 م ناو يت ند 5 ماا نو 2153 يلون مل لاق الذ انك كلا اياو ءانحالا
 2 و 2 ا لع هل مل كاف البط اق هيجاعم كيما لاه ردك سجد

 ايف اك ا ل ل رحا عح كانه نا ناد جدار وحر بلع اد للفش نعي 0 6 1 2ع
 ا 2 نرسل لل ةرثيج ندب ب اكل | 1 ضيسملا
 نولي مو هيلع جحاعا از ع النا معن حسو دهس | بونكللا' انك

 20 يسلا هع ا

7 - ' 

 0 2: جوس معسل -



 ير يبو تايصلا د سال لم كو اشم كان , نأ محا دمزل مربط موكجلا تسل نات ئذ ند أميمات ؟ بقت الذ
 م3 :نالماعح "لكما عرضا عد 2اس وأ ىصانلا ١ يعش مكر امثل نم ٌق انه نا نأ

 ولو حاب توتا نار نتحا ف ماداو يق ايامج نياوللل لس ىذر اهْس ل !ختد ملدا محلا رود تامو ملال ءادالتارأ هلر م ل ماعم وا نأ رمزا عملاق
 قئانأإ |دلو3 ااع هرلاطسد كن سو هلا و نطإ علا قرصان لو 1 كرست
 ئوص هذ ابر دوريا نم"نفطمل لاوتمإلا نم قحدامم زلاكل ) ىلإ ىلا بومكملا بح
 نشر كد ن هب لمهدع اهل سس. ناز اين 3 بيافل ١ نجد يعاق ىلا امره و امسكت د 6و
 ضرعرلو ماجلا رملدت ييعو هيدل ب قشملا اوس بي اعذ) سند يمت ىقح واع نلحلر يوعد الب نك نيتفلاملا شرع اك هب قل نان جحنم دب الو لاخلا نيت يلا رمال
 د بح همز است ةرزعد الينا ارا يب ىاباحوظر هيلعؤحلا سيلك نم ب
 ىلا نود طبل عامدم علو سول امو جنو انس 3 ىلع شبر نون اص جمالا م دجناضول ١ تلح مبدل دل ىلا داعإد] زيئشىا هب انمح]

 مه | دانول هد امين اكر ابحادر ج:3 اعد هس 3و ىلا درا دااب/ ىعرس 3 ددأو
 ناوازا انك 2 هن ىا ءاستمأ ١ ركد تحح ىلا هل ل ذو اىئنن, 22 قط قب بسك

 متداردع مالا د ونشمدئح 2١ [مهرحارناسو انش بيانو 2نايصان شداق |
 ا

| 
/ 

 ا
 ا

 نم نورس 6 د روم ىلع ةدانوع لوبد متامسح
 رطحلا و معلا د يرحا يع : ١ ئمي امي 3 ئييبص اننا يامي "ماسلا اق”مىعلاو 1 نر لا ندد تكسوحل باس مهاهر أنصحا) ىسئلول ,د١ٍكلذنم طحنا ايف 1 ضار بزل أعم ار امكحا ندومبسل ني ) يي 2رعلا هد اسرم ونت د أ
 كرو هل |رسد نع هب محل ةببح يف ل تسمن يل نس كا طل يب مدع
 ستاد ديكدر اوك اهو[ ند ود رم ا ةيئالو لكعرعاق "شاك ناللل ١ نعمل اًعانسك ىعذا ,تببعو هيلع ىدلا وصح يد نإ اياع#

 ده

0 



 ظ دس هيمو جرعيل ىماقلا لاووال | د نورا ةرثسلاب تائندوعدم
 .٠ موينسلا هسا اك رمل رواسب نامل نه يطاق لا بكر بياع و رص احولع
 | نقال نكزو نك ل1 ةرعاتلا نالخوبخ لئاعلا ربع بلع د رمارند بيانل الع اهب

 2 10 هد صرع باومعلا يدا وذا ىوعرم ضردلا ئاهد ثارصسلا يف اهددل جيسي
 0000 اهيريشش وك هند تعمل 31و يال! ترج منا تسر 3١ هدو دحر اعلا مف 0
 0 هددرحرب لل مرنجدل لد ذر نراغ لم دج نل حاتتج الذ ةماتل ١ رس ابوي يح
 0 افاةيعل وت كن وو امرصأ و ةض درا د نيم انهم لئا لش الب يندى زورا |
 0 مهيد مركسو ةربؤكو اصبا طواتيمو قفل نكح نع نا ةعئرلا نبال اق نب وام يرض
 رك دامو درعلا موك يره لرّسس١ نم ونو | اند نبد يملا لومع وتلك 3 انه
 لا رحاخلا اعو عم” رمل اداود يل "ررب اعف و ايملعواع ةتيملا) امس ماد ام
 قضول) عرملا امتد لابو امش ل | ةنكل ملا اثلا و /انعل ااميلع لاو ماما
 نط َيَْماَو كد انب ابل آي لسع احلا مرئنمل ( لصحل هب انفعسم 21 نكع ام ىلكمل
 ىككنبو :نكشل ةيد انحا دجرلا ةزغ ارتب يدون أبر ال ىلسملا ندد انصح مْرعْلامملا
 ىبثلا وله اركذ نأ ىلعا دان/و سامو ّمرمب 3 هد دك مىوشملا لانلا ينج عمشلا
 نمو نجي يداعملا أئامل ندد انه هل ناب ورسم م قفشملا نص و ىقازمحل ابحا د
 70, ضم اح ئعوبعل يع ةسقماصرا ساق يلظمانوىاد نرد بسلا "نومصد نيحلا
 ظ خعا املا اننضرحو بقدا كد دل مراّشا ذو عارم كتاعرازعجا نكي ليدل أذ
 00١ جيبلع نلسلا كءاقي ىا امي. محي دلما ىط ذأ و رسلا ىصوي م دئصولا ب
 ظ اداعاةرسلا عامجو ننل 'ئجاحاو جبعب ةلاجلار هاش 3 ]| ىطحعم ١ ند

 لالا ىؤد ىماتملا بيكبوب كل دال طم 3 رجباقح دابر "متم كلا م انما ولع
 ا با بدكدل مار حا هد تاي مادا دويلدع مولا ىف سهام ىظدلا ىلا لوتس | معربا هرزبانإ ةكرافسم يرحل سعي مهخاررلا ناذ هننيسلا خب ترش اي
 2( 2 وناوزؤتلا نهم نما نضع ونيعو عار ديسبل باش )قىحاسلا ب١ | دو 0 ا ا رح مب
 7 قرط اراق بلم اش هد ىكرابتعا هيد لبعك ط١ يوزل دلع د
 ل ئح ,ينعوعرلا اطايرحا حن نيب ,رلط ا قدرعلا و هرانصح3 نسل

 مودك رامي داع موجؤلا ةهلا يعل هدر باوطدومّيسلا ونيل اذم/# ٠
 ا راجعا ناال ذأ مدلج سالو ةوزخل يم ةتشاا سارا 3 6: :2 ل اذه جائج 3 ةلاعره الث د هعد ةيدرلا ى نعما عملت رعد اإسربالا 7
 ردات وب نأ د نول لع: يخجل بدانإ 3 ةموصخا شمل ةاعامووم يسد كا

 المع نيد ليتك ا“ مل ,نيعل هع نممش و كياقلا .اادب به دناوووحدا مببل مب سجل واج لربا الاف مد معنا محلا "نحل
 - 3 ىزار نرسم ناب ل ) :ن انؤاسر ل جت + 2 ىعرملا نيدلا رسند و
 روز ةرحا مود ذ عد ويدع 2 هبب لكل دفن باع ذآ دول روع ىدملا ىلخت
 ىندازلان اليل كب اهو قحيعل مبحاسصيلع ابمطع من ل هل ىلم مل شاك نا ةرالا

 جوس ١



 يييصومصعس .__ جد مع حل ا دود ١

 دبل هيدا دزاسا عسناذ نفل اب ميكب دالرع ونعم ىسد نمل ونس لعزنبمثي كيبل يمد
 ىلإ ند عيبإ | نهر ردع شرما نمل حبسا و جا دحاتو 3 ام وبل ١ ن حلب نأتو لاملا
 ٠ ١ 5 0 ٠ , را , ٠ ٠ :يبرتو ا نزلا سنع نك حسب انع انيع دارا اولا عيبساك سف

 زبي الز اق سمح ب لطحلا| ف ءىئرلا نباك دز لا مدان اًكاهرانعحا لثرسد ليي نب
 "ندا ىلا لع ١ يل اد انه جتا بارحر ىق ايا نيس ل ليدل اب ىنل كبتئرعل

 يل ا ناو نايس حا يعلم ند <ها ولدامعبا س الا ءذرعْن اذ ينم افلا

1 1 1 
 4 نا

- 7 .1 ١ : 9 

 اارىد لا ىلا ويصل نمانإ ايزهرالع ط ئدسلا نماد الخ ند نكد 3 ٠ م

 نكدم اما ل اعبَجَ ىلثملا ا يتحاو مقسما فرو ىملا ىوعيد ٍ سف لا

 كا ليس ول دود !ممزتجا# عدو الا, نلنل إف عنليع مام[ ةنسمن تنل
 ماعد نعمس وكل رخثمو م عقلا »عي ئيم قا مدار مست 'نب نانا انك 01 انيدع سيئ را 2214 مارحت كويت نيعلا تمل



 ١" د سوس ا دب تع د . 7 3 5256

 + يس ةئابوأ ىنغ د١ هدر ردع ا ديد ا'ؤث الكل ١ هزم سب ند دونم هاوعو

 ا مل ههزلدول مانا ةرحاو انيمي خاندكر مندل ا انا ترف دا
 ىقدازأ ليعود ٍنايبلأ ورلع عرملا نلكدل | د عدا ا عرملا ندحد رنا نمد لد
 .. اييبجد أ تمحو هل سد م نلت اين دك منا ”يقردا ئاح درناننلتلا دا
 جوعار.1 ميلتع ىرملاىلعونس ىم ةررتس ١ ىرفلا تش راشخألا
 امد ٍكاونودل درل ابو ةرانعحل ابوس يأ ىاي مهل سنن ناب. ارب نكل نم
 نب اعنا ةرذا ٌيِدَي هه ارح لشنح ةرجا ارا ندعو ؛ملصلل جوملا ريد عمل اىنع
 يرش ايلع ع نما واب م كاما يبد تشن ا ىلإ اممافشد طم سل غال ىدبل "نع
 لدسحا ةعبل مهد ماظإ ىلاىؤلاو لام دل د نيكو مل سس و صيت بائعول لدا ماعاد
 ىئدكاّرلل نا لاّسلا يداتز اق و ,نمالسل "ندى ئبفد نا دىيب ههنل راطعم
 نارا وت نت تاجا ذا ١ نو هش ىلا حانحا اذا رود هلل بياغلا لام عيل

 اذإ مراياذر ماحلا عيل ني ل منماذاو :زىزشلاب هذ الح اب ذو يبد اق عالمنا
 بسر لو )سل شسحو ودي نه لتو | نَنبمع لشنتول رولا بسوغل ىح ٠١

 ادلن حيد هلو وتسع تالطرمو يدد 2 ادار وناعبد و دنكسبب ل مريع لبد نه
 ىجدارلا مالك نقد انس ندر وتازدوم ,ردلع نم ىلع ئلمبب د ملص قسيب نم سمه جالا نإ

 نحاو د احركبت نه عال ميم عيصوم ق ةرص اظذع ئرعو سيد نه بيائنل ات صحا
 ((| 2 نر حازم ل4١ نيدلاانبن ذ بتاع د طوع ئيل ١١3 عرارحرحا 'و و اميت كرا ىح
 ني ر انها نعمل !يسو ةبرنصوعاسس ةادامإ ورد ىلا اجلا ب سه
 ى اثري دام ديد ام ةبو ورح ةرحا بجو ةاوايلع مَع ن ىبرحلا ناما نأ لم نا
 سانا ما اهاع وتلازت نظل )ع ببعاعا هجروا اناذص ةحا د ئسؤ واد نازل نع

 ينقع ةرد "و ىيعل نم بيطرلا 5 داميدد) ناك انيبع غرحا بحي ىسصوا نيعوأ

 ىنماف يوكو نوحي نمل ندد نئيهلا يد لد اش ثىكيدل امو متع ١ ودرسل هاله

 نريد يل مالا مول أ باعت لإ ثلا ةنام هيدر ضاحي ىاك نا
 وينر , عون رد دود تاعول 2 م..عل ١ درايك حلب هذ يبق ند منيصرم اح
 00 تت دو حش هاب ميج نه 3 بلاط جسما احلا

 1 ١ يا : 0

 50 ىنلا و يوعدلا عج ىلا ببال | مىمركنيابو نبع هيلع
 منو رسلف سقدو بروف اراعحا ةلووس غريع) خئاسبع بلع غو ريلع

 كل انك وت رث جحا د اسم نيب نس نصارئاسمع نببس و دوك نابع تن اعىلغ

 مدمج 7774ج ب. 2 مو بم

 وا نإ زم دا ىبصاق كذ ينج د: حوبم متل ممالك مرو ايضا نأ ىوعدد
 د نريلعا وات معد نلت ”ةميبب المول د لن اقو بي ال مند يلوذ اق ناب مرسم ١

 مااع اطل ميد رجد ارح ثوب عرحا نادى درع اجلا فرّصر نالطر شد ماخاب
 حل يدانب نيس البجوم سرلناكناون الط إو يملا ساىلال اق ب دا 6
 وكعط بسعم نابادالابلا (ق ٌكلةرك بس ائا و ييد١ "رح هاف د ومنطي يدل ١ ن ”
 ركل النت لاجل 2 يلون ميدحلا عيد 'ى :لسعحلا نائإطو ربع ندع رأ عيبا ع
 ظ ا ا ميب.3 نا إد نيد 9 نانا د نصرل ١ خس اغا انحأ



برسل هراصحا بك لد مر وتحرو < 7” 3 للى خامس هن 6
 نال 

 باكر محو نسلاو يلع فىرعرلا ميم دل 0 ذر ناك سمح هذكأ نوح فضلا

 |, 0 3 دف 3

 صو لباراىدأ جلل معاك ولا ركسس ْذد وز نسم ابا ايس ظ
 جنط اماعر ئعطلا باججا نك كل د د ئيبلبلا هل اك ابل اعرمانل ارد, لد ىئيتن اه
 لجحيم ,يلاعد ارحا :ىم نول ىكبمت اا هانؤولع اعا و دلل ضواد ىذا زد اع

 الل 7
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 اللا از أ ندب ليال نيب يمد لحال نانا مل ناسا



 ملدع ضوموللا ما نط انا | ما ثكلاجلا بل اطلا ناك ١ اوم اجب ل انا نا
 ميته م مرعب هد ند قدك قّرّسا) 0 يب

 خطرت اوبون مدون ل انططم ترن نضولا بابرا) ىو برص نكلا ىفع جيد انرا الم نا
 ن١ ند رص ناودحاو كيس واع لحاو نم ند كار يما ن١ نع ىسشبلا لاق
 نحوه جار ند ذ د انااا نم صول ١ ةىصر تع 6 مىسلا را ىكىد رواخلآ م نحت
 ٌىِدسسوع دحات نر نصا نإ اد ما رمد م الكر قنا ميا نيستا ئعلا
 ردع 2مود دم رع كاملا ف دناوطلا هد اناء نسعد دالك بن ل )و, نكعوا
 2مم يق طم كد وادهحو ف م دعا اب ى بودل اند 3 "انا ىصر بحه ايامملا
 ,تضادة عشار نصدعةرصو عيباني 3 لع لأ جدرحرعب داشإب يترلا درلا
 نانصا دود دامب مرشك هبم رابجا 3 ام',ىسع امصا يولد رعد يا شلا ىلإ
 انيس اى قرك يم حلا ىف ملعون نوب ىدرلا رت كالح ساكنا احر نيلسا
 ع اظماب طانبار) بجد كرما ديلا نال اييللاع اس ايضاهراع ابار دنا ليست ربان 0 ليرئبلل زهض ادا معلا مما اعد لبرا ميل ١ هزي
 صرحا الخاين ىلع اًيشنان اك ءىرلا ات مدار عيب ىعاول طوتسيال و هيلع ب
 مىزرلا قرح ول صرل الميت ىنعل لى ان ابج اىسسم اهزئسصاما نحا ا سا ”رجاح9ن قالا ردا لدن د ئسدانم ارح و سمسا امههرحارإ ض2 نجالا د نيب احارحا
 درا ىو عثر ارجل ! اما وررهو) نم كر اص ناب هنرامع مص ىبعا واه يجد 3
 "يات ىدليخا ':باوحوذلؤا منجا م راوسملا يلد قحرلا طاب منج لد و ظود
 ,,قصولا] ثرابع يبحرصأ هاوعد نآس ع ىل ىلا باسل ناسا ند اصنا ه انو دام اسس/ دارملا 2ىصانملاب توج نإ اميلتع رد ىلا رسل ١ روقاعر ابعد رامخ ا رلصأن امنا اصيلاب وذ اب حر اسعاب نمل ) مبخر اجا 3 ونا نايسلا ءبلعل دا جرح رامحا ل ام هد ارنناب بحارت ىالئخلا نلطازرا و ىنك ايلا ر ضم أسلا 2 امرأ رنلا لوس. »بد سنخ هند د ابحالل اب هدرابعرع) د مد رابح لام ندر اجا هيد ام تكد ن) دارا باتكل فهد امد ابج كارم نا تالخأ اله نمو نإ نام ءؤس ايامزكع مداد عاصم اهتم هلا قر جيم لابرع هنا د
  هبفوسح وا اسخاو ب مانا وع ل لع يمطر ايد اه درع ند د نبي نع ننرتسد بيب راد نيعو) نصا رجع دارا فام بس فو ك3 طر من تال اىفع
 فديو دهاسس بنك و ,صادلط تسود ا يون رادج ٠١ رىمش قلُخْنآَو

 هلدرول كدا نا( سرابجا مذ قود "جاحد شرما يبس لاو وب دج ىبد عىيسلا»: رجلا نصا ناب در عا م نع سنا نتود وداد ريجرل ٠'يب١ لاوشسسا و نص انك مساق



 مح ادبي وك ل قي مادا اركيشم نحلا م طل ناو عيب اني ابين يفرد ةفئادزوا

 اهو او ني دولا س رواد انهرحاىاهاعذاو دبس نكن متاع ركز نجلا
 : ندا طرول ا نكس ليك نع هاعداامر ف نبدو ىكيد قس ىلع
 1 نان أر سهم لدحر اذ دنس ابشر هاع داان يلع عسب كل زيا
 كتير اءد سس ةيهاوا هد 2 كاخا حم مساانف اي بع يوعرلا وهتسول م نضال امم
 تيكر نم اة لاذ ا مداد ةرج ذاب ِ ٍدلويحُ بر نا اجر ميله عاهس كر ل
 1 نابل بيع نان يود معرب ضارن رص ءاعداول و ليحلا تكونوا يهل ف

 ١ دروا لب دب ا 00
1 

 00 0 هي ا 3
 اييظلعا مسار مكيزرح لك تش مناد ىو ذا مر ,ةرازؤدلا
 قووس مني ثنطد ني راءاجب انس موسلسملا صروبن ياس اول در ان ل 1 يش ق
 سئس ١ ميم لص ىكب د 7 مسصويرطااو مرسل يرن 0

 را حا 1م ة تسلا امموس ناو نانْنم عن
 53110110 نحنا ارس: ن4 : 0

 عارجرلا يلا اهصدخ ٠١ حءاتتع لد روح لاح سيشل قسياد ند
 رن الا ىو ننعم عيبا و اسس ا دابلاب 8
 0 ا ع م 1 راسو ما . تا نخئادوعا ىذا نامه نع

 0 لحم لذ سنع هو ضل ١ اعاد ملطلم نول نيداملا دسك 1 يسن يلد | معو نايلادؤماشنا نات ةعزدالبفدن ٠ نكن :ىسش نشا 0 ا رح ا ماها لوعس يا

 ىريطلا نب 5 بج 0 ا قطا دل نب نور دول حاب مونم تلط غسلت مال ترق نذ عزام ملط وكم من١ تر يس قحموبع )لوب اب مرتو انش ماجا نم بطول نك نأ ملاح سنبل
 نعت م

1 2 
 ىلا نملا نول اقؤندصأ د

 خيط 0 7 - ١
 0 0 5 0 ةداود
 انج كك 0 0 تابا انيورصف اجلي 2 .رابخا
 ف 1 تم قدس ةنيييصعلا
 حو زئبيعلاذ ايامي ون :نقن كرة يصور ىرطخدووسمو هب ونوس

 2 مج وعسل ا مت "مت



 ةررمو ةعالو هيلع دومئسملا لسنسم انكر

 ظ اياك سرح 3 يوغا 3 د عوصسم هل نممصا ننعم د نلومون ل ان زتخ ليملد
 ا

 اول نبعوإع انهرارملا ان دلو اتش داو ىلا س ايدو يمملاب ةد اهل ١ نص مرع ظ
 لدول بتي يود احا لبعُو د مسد نعي ىب دل امىيدوا ف نجدد بمد ادسل ل
 ممم طاوت قدادلا دج ا مامر ل1 دع عج لا نع قد د'نسلايحابو بفم! اوخب

 ركادلادوا لصون اياوا هيلا نصوح الاد جتدكد لاقل اًقوارلكو رهاش لاذول ا
 الل ارب اد الزل يل نيس اكن كلب ميم ١سنصوصدات نحال انو تلشدلات
 قران مسكن امد 5 3م نمر د اريل ظاملللا د اتع١ىنع نتن ١ اينمانصرعلا نباكد
 امهرحا جر لد اهنلي مدبر اى ابزحا د ويمن حارول ثروت م ندد جدد هذ ةرم قا
 اهرحلو كلذ يوعد نيم عنان وكوب 3 حشتوجالا جدوي ساع ل يرسوا

 فالط يراك تسل افرح ذا لن الذ قالط يدع سس ىد اتلإ لاو. ١
 ءده تالط عررع ثنيوحأ د ند 20 نالط رضع تدليحا و ل ند الالب الك ٠"

 ىل هز ابش) نيلطعد اف ىوجتلل ايد خيش ل نت ىاقاش) ديد هد ادت هو
 مس“ ىفرل | قر نونا ودأب ةرازدإال صا وا نسى يلكر هدابهرا نوآبدحاو بمد
 لرلاا انما «نيقد ا وتيم ١ن ل نااتد ايزسلا زول ميل ا,صوصوا ميدع هطزس دا
 نحاوا رو تمد ل اون امدحاتر نسوا ندؤغل ]او د اد ١ ب سولام ناد
 راسم اب 3ابج ١و نيدلا اديس ادرحاو لبس د) كل نيمردوا لكتطدس)ل ايوا
 عسروسلا نعر بيحسل الأ ىتج نم هابر نم امواعر وكن ملا ليل ل ريع ىتسد ١ نزول الذ
 سه ابرحأ د نل !بدحاو هذ ينسول درع 2ويحو لم سن ند يواسلا "ودار
 ىداملا صرت لود هجر مريا نا :١ بل كل ابراج اشمل ١ عم نليا هلو ند ك١ تش
 هت انوذل "نصرا نك عيب هلك هد اب حارا نش عيب نكروتن اب حا كنيس



 زم نمو الئال اد علل نع نف ندوب دحلا فرص نطاداندحاشلا عوجرب

 الل سد ءارإف جاني ابل دع. رايب اى اولر يررملا ,بزخنسا ناد
 ١ مجد لالا لنك كلذ اهدنا وومرص وطبع

 37 0 لك سمابإت فب دب دش ررعوويدام مداد ابتسم ذا نب املا 2 كونا 2 تائشحا اريل رست مبرا لى ىلا ةمّل ون اي امباضإب
 اثم مليم زعزيعا و هن ايدل "هام و سرلاو انركنرح ناوكا 1١د ناد ون ور هسردطا مخ لضاذر ايل اكن د در سل ىبايك مه دك لل ذ ف
 052 ار موعصولع دارصد) هل ىشبت نفؤتعاو سوللا بحور م وق لنصر
 10 ل نيرو صولا دهن همس 7 6 بف هيد جيصاعم منع اظ بيق 3 نام عا نار) سحار عون نيرياغصرأ" اع

 0 0 0 ا
 ١ رز ابع نب لو يم اىن:3 و لبو املانإ رِخاحَ د
 0 يا 7 كمي وحافا 0
 1 باو ارح في تود رافع 01ج خيه 3احا

 2 للا و الا خباسلا كلا ١ مرطقط نو ىان ييبلع
 ورح نحال ل امل هدأ مج نا لؤمجل كي يذل اوعاعل ١١3 ةالرشلا طد سس

 هدو نحيا هددؤش م ام امد ماب به نم لس مدل اع درملااب ١ لعنا مرو ميش ١ ندا هند اوس لتتط ل ةامهلاوأ نعول او طوس و ) ناكر 2 "وي مىءنا جا ان افردأ اي دحوم و دز عذرا موس لذ ه
 ناب ١ قرا ودرع دول وسر ردد يفعز صد و د3 نياود
 سلا نم عون كتل اي 0 يكل ىلا تباسملا عروعم

 1 اا مالا عاوو) نضام اروح قاد اء س اردو جلس اج 01 : "ار نيحد ةط سونا دك ى دوما دروخلا درا ناعحج .
 00 اةمخحخ دمعة باسملابودح ١ املا دانه لدفملا اطرطح وا رفح بلا 2
 بع هرج وأ دل! باطلا محرج املاعس امباسمح نكب+ نا ا
 000 لاو كسلا" مدا اننا ١ ملل ١ نحو منح ناريخلا 2
 0 هامستر عٍل بو انوا لسد ضر اورج دعوضر باطال امه نعد

 1 ىرل) ش

١ 

 - تعج



 مناط ماملاب بعلا) ىو :ناححلا امعبا عد ذ نش ة بيل
 ردها نم ئرعامل م هاريس ا ب ثدر لرد ازعك ده نكد وعن ع اَتلُحْم

 وما ' عازب نن كلل و يعد نم اكل ايم عاظلا د :زؤرشلا لاح الم قر 1 كيوبوبا نسر يؤشلا وزيكامميس/س اهب د بغار ةدزلل راح ٌنايفَح مدن

 مل دارسب جيحسس) بمعللا ركب و طرت هيركد مرأ عيصتلا لداتسرويئرسلاو ١

0 / 

4 / 00 

 هذامسبدر رن وح ىك م اذ نس يحرص د ان >نزعام حركي قح سبع مح 0 7 7 اريبمك لد اللص اانلا املا واق ةللسعلا وركذلا نع ىلترو د المع

 ©_تركم بعل دوبهل لك اف ل ن يربك د هيد ىلع لعملك ناهد نكن ن نع يولد نا
 نحل اهحامتمم نعوب نخر يح اربلعع يل قسسا !ىثنان امد بوه سلسل )ننس
 ممجريع داق مرح هاد هلحر عم وه وسع ن١ جصاركلا) ندر" اه لد ندد
 دم نزلون] ليش اند يهسلا ظاإ قىح دي سوعمولع اعل تندد صام
 داوم ادد معنملا 3 مشد انّسعاأ الا ةيربدعا اعانو هاما د اندعا لمعلا
 لحدرم نارم ال يلع اهب 31 مهنلإ ولد ل وانك لطرد مممكولا د نعل اذ ىطن
 ل أم ونش طر نا وحاب ا ونحن نوتولو هيدعر اهرال) بج مسرح نرحب نم
 بينا مكسبع و بلغ نا هذ اربب) اريهرحا ناك نادم وكت نه نمي ابخأ نه
 دوزعل اطاود ناهس حنم مرتب ل اتنن لا نبع يلع وباسم روع نكلز يهب سيد
 اناوز مند ام ىعو ”ةربثلاملا ضحا نكد ةرعص ربح اهانهد مارح رسال
 نحن رطس) ابن ئدن١ وه مردلا ناب موكل يز الط الع ماسدل ) لعا دعا نع
 2 وار وا قسد لام زحا مب ن ئمدا نا هب ةدااييس اد نرو نت برئيس دل هاذ
 مرعب علا ا ناوميح عروض هلص ناك و١ نيل إإع وبعل و١ ىةدرأللا لاذ هيلع

 الأ يتلا ىلإ حامبو :مرجع ةردوق ملا انامل بعدل موك هدام يقيد حرص مسد ٠
 د ىسخارإ) نع مد اًطددشأو ىرع نال ماوس درجب نع اسا ىعبر_ئ ايمو مل 1 لي 1 ديب هل دارسلب ارزخل م ب و نياخلارتسن ايوجملا تومعلا ئيرقع دام مرش نهر نهد موعد نحر نم نب ل 1 نلأحل اني اموه م هلعاد ند ) لسو ديطعررد ١ ينص من لو ىسللا لب لا طبتسين دنا لا ظ ارا ف هم الل هعائسس)و مع سر نلمان
 بلت 5 قانا تِشيون١ عرترما محاو نكرم ىازلا و ند نم لان ل لسمو
 !٠ زا درم ١س ناك امولع لن يع وسر حم ملم وه وانام 2 لوما اخأ تسد
 ”ارردن 22 لمع ولو | ناسك نسي امانا رو 27 ل5 منسم ١ كي دم تاو

 يدم نوجا لثالنمه امص كيلا نع دعلبال باعالا لك
 نربرعاجام لزوج نجود دزحلا 2 ركاج) دحلاكنح يبحر وو نس عطس نا
 لج زم لعن يسكر نت ول اناث س اينتذاذ :م ع وذ ١اننعل انائذا ئه د ةب اىمدلا
 ئينجوس د راما مد برطشملا 3 مام ل) نعرمام هرن بد ةصاركل ١ ىلع انئعل١انن د
 ل نب لدخول! ه جرحا ىنح ويد نكن ام نبل ١ نص سن آس نا نبت ترومشل ١

 ريصت داره ر3) مسا وصار سيجا ثالطا و الئ لاو مرحاْقمل ١ نف لحا عد ٠



 تكور كلا ماردا اذ رمت وزاجار ١ بها لملا معا مرلع ان عاما ٍِو ١

اند ند يراتلا نشب يدررالا اهم زعةهاركاب
 7 

 مبرسلا راهم سؤلا داوتسا موج 20م يونا يسر
 3 دك

 رددوا عم حدو 2 ىلسسو بانر د
 اممهارحا برضإ سرع ند ناانئظترا اب

 مارح يهتاكو 0 ١

 - تمحى يعود اه ةذسم مل كلل ندا انيع ايعس الئ عازب ارياسو
 2 0 مالح م/ةبتسل )و رسل اسس انب ل ام عرربع بسس اكسال

 2 (طاعا هانوومادوهدو :سر وعلا لتك نحر مِباوحو مر لد يرو يعم ايخامس

 ١ ك1 بردو نعل ادع وتلا دودرم وا عم ةرعبلا موعزم هنركل رس ها رعد راند ١

 " ١ تع نكد بعام لد دل د هطس راج قد دال ااه كبل سدو ءررفشسل يب
 0 وا _عاطسا رللحو اهرمع ل عدوملاة لا هضترط وسال يمزح ابن لرعن اممبط
 0 1داوملل ال عامتسا عابب ملح ل نم لمتج انه ئاع رميح ونت سب يدا لش اك

 1 عمنا عساس ىلا 1 '
 ! دزولاب برم هد 2 ملعا ولد او د نت ايل تاع وعولا قعد 7 واس |يرحر مل مي 3 لجل اولا“ مم ا  ياعخلا 'نبامتسلا اود عا سل | اتحد لكك الذ عروس/ د وبك رج نم د ناكولا ىزاويشلا ناسا ين
 ىورلا ىلا ىدمأ نئارباسك ؟يش ١تاؤدلا للا خلنا راند

 حس حا وش ميك نما: ةمدرتعلا لمدى هتك لون روعاس ارلاؤب
 مكر خب دال وصوب عربات ا مهد كود محا ًانوعمسل ماراح رس دس قى زواممس له ههاننبو كسا ميسو مبطعردلا بص يلم نعول 1 ماعم

 ريالا ماسال نجوا هيت دوب يرجع امرج 2 اب امج ىرذ ٠م حا حال ملا ناؤلح يمال اما دو لبد نسل اطوال ا مبا 1 زيزو (2٠ لع فا هد انما بيئاخ يطأ يشد عنؤسا هل للرب هدا
 هند اللص ربعنا نكئحاشو 6 مل 3 !عمانئلا ىف ىدكرزل ١ رخو اربلا عد
 ١ دلل ا هءارص ورا فد يوجحنر بركذ ىذ هاناعبسب ناكاؤبا 0
 _زلا نيبام لسضو نبح جرم ند قل ومَا سجن حرر سى نبل نش ا ىلا لت دارط يت ةدعأ ادادرجاوف يلد انسنو سل اكن اًولْب اعيد هدد١ 37 ا طاف 2 لع ب نيح هب نص تابز .جرم) مج سو ميلعورد إو صوب 3 سرمعع)
 م رسمنا نبه !نيلعا ىبح مع و ينم نما ىور و تيل اب بركلا ؟مارخلاد

 ١ عيب هد ل ن نح 01122 وبل 'زح هند داضملاب ,يلعاربرصاورج اسما
 ةثيرلل جراما فاس هردعراه ادع ا ناط <12 ن١ قرر سبك نر ارسم ىاعا انك 2 امم ىع ىلع 3 مركب و عاوند اك ورد عني ناك ين مدد أ ندري مع نال ن انحو تك
 ١ند اطااس دل ١ 'كدرن١ تراب قادس :نؤدراجمل 0 احم
 0 اقر رع ئسثدا حامد ناطلسراإلاع مد ردوعأ سب نعل ملا د١قنيلبلا اكعام ظ نمار وع نمل فاما ل ؛رادي م د١ ثمر يد نلرك نا امإ كانط فدل اب كي نب
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 ابا عام لحال نكي مدا ىوعد دربحلا نالط 3 لجالج ويت ْن كنا ا

 يحن لكبح يلهم نم صرع جئسعوا بيرعلا رك ولضكا د ةهجع + 7
 اكد د -- ماوس 0 2نثل

 اهرسفد دمهىع 0

0 
 ١مرئعاو

 يا 0
 0 طاري سو ويباع ساوسءران الار
 و م] هزكيا از ل ارح 4 ١باندا

 بدلا رمحوول مت مدد د نع
 جاطئل انعام بد ىعلا
00 

 0 يد
 مت > نئذ ذ لعند نماحا هيعمل

 3 فاس رود اننا
0 

 | تيم نيام تلصل ٠ نبا ليسا
 سو هيلاع مدنا اصل اما نيل د
  *واص يددراما ىطسأو
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 نذل احم مرك اند دنص هيلا ئ مع دا سا اند كسب اكا اوس محابس اكو هب
 رود املا د قد ابعريع اين د سم ىف 1 فان طدسم .الويسبإ ةذرح مينيولولانوك بلاغلا
 قمر ىلا لاقافلطح مثند انيس لين الذ_مدخنذ روتز مرجع ”ردرحا د داما
 تالا حراس هلطاب نأ نب للا قوش نأ عد ةدانزملاب سلا يوللا ب نمعامد
 بطن رباك سوم نإ بكد لو نحاب ناكوا جمعا 5 نجخا حا ايورسا نا اعسدل
 مسبب و شكيو ند قم ندولا يرش نا هنو ض مسا و نب حاتم رمجد ل اكن ابد

 يدلي يراسل ايد طزمشم ول ةكرشلا ناذ قىولإ ان تهددعتي عريش ىنعلكل ٠
 3 2 أ١وتب اهب رك نارها يضونجب قولا ى ىنح ذ ظنو رد و يردا

 ١ لبتات/هرحوأ زرص عوهنعدا ةهرغ 7-50 لرد

 ١ و 2 مخارج ناكناد جيافشسا لص عبر وو تا لام ميحدل لير ولو ع

 ١ نجد هايزا ورام اذ هثددو < تانغ 1م ىلا ندهحال ا نالت نسوا

 مراّجلا فدل نمذاحاوإ 4 5 ” ث د امهم دزتو عج عيسا رلممرا نوني م

 5 .- تسلل

 م حداد قد 07 0 مهداهن) .ناتمل ولاول لممدل ارنيشو عيد

 لرب واع جلع مدد 3-5 دو ىهلملا نك اقل هلصذ همن انالث
 رمل جن لاذ نصب ةدلر تاكرتتمل ارهوب نف مل مىرش
 5-5 : ا 000 نهليع اسيداانل ل اق كبح

 2 1 را 0 ١

 مع مو 1 نا 2 نيه و
 ميما جا ناؤير 704

 يل !رسعم ناكذاو وذ من دارس
 | لاسم يم / بس بو حبش مترا ىثووا

 د - ل
 رك ناك

 انامل حل
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 نه اوووت“ ب

 بما تقام امل ىبممانإا عي هنيمص نم ةأرس لص ل ١ 5 دار ٌةرامعلا لانحاو
 حرصا ١ دالاوا! نالاب ليصالل نمامعلا و راسم كرون ايلا ,يلعل دب
 5 زامو سان ومنولا اهرج لم لتاناوامملام نسا لبثت «لدود ع 111
 انكر جو انسرا ن فرس نب د مدع ناكر لاهل متو مسلفمل نرش ند اح سرا

 4 نعول اه ومد انس رعت روم هد قك ىيدحد دبر 3 سلا نا لعاب

 يكبر دضولا» مب جحر مند ايس ليش الك ننا رج لل 26 هل تراروه 7جنيجادحا

 مند ايس فو اشر راسنا ٌعوندان ىلع نب لبذل تامر نسا

 لامربإلا نس هّتد ارزس لامر. لان جرحرانب 2 ا قايل نكرم ١
 موارجب هر رس متع ةددع شل يل يب الاى ممدلا انَسد مذ د

 جيو كداردل ىنيصرلاع ناكر ل مصر 3 * ا 4 اهيرع جس عداو

 : ىخوأ لميرم مذ ترو ىهسوأ و درلاىفارشملا يعملا مرعل وت د البس ندب
 اعل ف 3 5 د ا

 امشمنأ مرلا يرعد داب هربا
0 

0 5 

 1 ند عمه مام طلعو ندا اه ديد
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 عيلان يبى اسر: تس نس حمل 3 نوجا تبدو نااتلاكةيويعس ةياخب ْ
 ماعلا امس 3 رامحوا رب نبل سمان أ
 ضرموا ةثروعت وع 2 و ميدل ىبع مرام ران نح 9 ند كرملا نأ 7

 رشا و لوس ناوول -. رح 3 و الع نار رص اكملل لص ةو ١ 1 نأ

 حاد اهب يزعوت ن3 ليحتل را نلسلا يا مشا ةدح دل ل بأ 27
 امنت 10 دوم لاو :

 ْ "قصد د لد نك نك ناتملا يمكد شى ربناكخو اههرخا ؛ نف دف( ْ لد
 مالسللا سبع نبا6 جو يلا نعلا مزحوب و نحاول تيد يع هل صوعبل امل يت مرع
 ايا دعا درةماعلا نؤعنعد نعناع لن بطلا عدا ١نذ ل وتل اب وق د
 ليلا امم سر نهول يي نحينسملا مضيت و انر مولع يأس شما رين ىلع دا ”نآك ةداترس لقد لذ دبة د صوم :ريبلاذ ليما درا يف نؤيد لام
 الينيذ هاند 0 ا هد ارم ل و ره يشمل از ميلاطو مصرفد
 مر نعاب وارد ١ ىفخ ندب ناك د اللاب اىببذ هد اىوشلا) ئينهذل ناو هس ناي بما
 نال نيل ينس ماسلا داو د «ريوخ دارؤملا ادعت عج لبدند كورت بشبا

 قس ١ىعور) نم مر نرالرمو حانالل سما كيلا 3 ل نزتيحل هد ايس
 مايو ل هعمل فقدلأ لعوب ينم ميذع وفدا نول

 الاد ىحانم ,يلعجاع ةااذ : | هدرععوا هنعمبل نريسول رياض قلأ وا
 نك يلع ماخ كج ما مر نجد ميلا مالسلأ ربع نبا لان 0 ١

 للفتح هزم ن 0 هاف ءاممد رئواسملا' ئحا كاما فعلنا

 0: هوذا 0 : ساعد دد رنا 0 خدر ل دج رابع حاب قد ا

 يَ + يو قد محام دامب 2 20 '

0 

 با 0

 0 م نما يكول ':نطدس نذل لد ةايطاس ت ا
 ق هدا > نتج اسوا يب لوط اس زدعن يف 0
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 ننال ثنو 5 ا 5

 دز ا ىبنح الل تلمش ىدجل ممل نصد 4

 0 0 ما ئبنجالا ج ندااوسو وين 00
 كونو لعب ينرع امندد لسع الا 2 هال ةميتا

 ا: 1 ا هن > ايس لست ةمود مسكحو ص انسلا يحول |
 52 نجاحي ايوسسمد ون خوابرس موا . علا ل ام ىلعي نيني ايلع ند لا
 و و هاا علم نس لش 2ىنفلالل ارجعر اموت امالث نبأ من دارس د
 م وايفعلا همن ايخيب ل يردك قرا نصل ١ مدا ىىق#ندصو
 تدوس من3 د مددا لا 00 امئرط ابلاذ> ةرهاظ هاو ةدرارع عورعوع دك نم
 0 ناورعايباب ةنيس تراون كبيراعلا سيريس نا لل ذ نهرت ملط ام 6 د ارز

 1 0و كن لاقل شان نيبحإلا مجدا هيلع نالبعب لو هذ
 ! '.نروطلاو هيلع ةوموسملا ناب ضن جياشملا هد ئفاو كرا ندلا جاتا ةاملاذ الخ
 هازو ريس نزرع منا در ىمشب 1 ورم رج ثسملا
 وبلا اانم ئيدبلا هب نهزعا امو ذنب نعل د زنببتل كيب

 در نيد ابطرع ا سنن نيكد لعن! دل القطن
 درع ىرسلا لد ةرهاظلا ةواروللوامسما نق و عروب امر شوب لد نوبل اب
 رسما ةرسماحز ضيح ند لاب قيم نك ه لا نون !١ن١ انب١ عدد )ل نشد
 عوار دارلا نا وايل اءرصا نبز رهيب رسهواع اح 2 دارس د» نسائنا م
 قىئيلاب ذل ' مويا انو رئسخا قكنلرم ا لوصو دانا نادد نس ىلا نع ةيلانخا
 ىوترأ سلا ةنيقحل ةنسملا قسما نورمح مرح لحرب يد نبسبح م

 زل لهحو وس درك ون
 5 تاي نع نضوتا ااا ليل مني يكل اانا
 لال هداج ادى نمو ني ا: 0 ك7

١ 
.., 9 

 1 نردع روس 0 ' : 10 5

 00 1 1 يش 2 "ىلا 2 نم ال رص نال ئاسو ميل روب د

0 

3 1 
 بكعب 0 ا : 1 20 2

 20 ايا اي ىكرش ايبا يوتس 3١
 نرش

 ا يس مريب اظخا 2١ كا وعد هد زعرب يا يارب" هحالكر سد ْ 2 مدع نر ماد ل ادامد 2 نلوم | 1 يسارا يزع مدل ١ ىعر وب عقلا
 3 دحوذ



 لتس "كووسفنل انهاعو امد قهاصلازععجو ضولاب ل نيبال وعلا بي 1 باح
 مدرع ا وك ونود بكل مكرر داندعدل ببتسلا ناب زم يضاولم مث د ايس ,

 د لوري :امارلا تلار ثيم ٠ ,ناكيوإ معلا ضزد_رانتو اك تيبس! نسا
 ا مث دارس و,كك باندا تك سد ءنكورما حاسم مانام 150 ِخ ذوو 5

 زيمرعب نعاع دردرمطارائرحا ماعبرت يعل عز رس خيش ىلع نك 2

 حو وناول ازا ةرم ادا انزل :ثساع سم نك نع 5نبب موتك ماها

 بيلا نيب لمت هذ ومب 0 ا عع سدت نسبا
 رودس نم لد وا اروان طرصبا نع 0م نا ا دب

 سب ناذالو دعول د ماعلا نك ناك سا هيد نيحم ىلا بار دهانس لامعا بربر وس
 حش هت داهم سادابمال ى هيوجو يوعد يي مامالل اال مل احن : نديلا ميل
 ندا هريصمكل لا لل قوعبلا
 قاوم ع امو ن1 لجل سموها ىف اه داععان اد هيلع هاابع مهد
 ”رسعىلا نلطا 0 0 1 ىجوب يس لد مرح - العا مل برثيد ايوب ل يا ربيعا رانك هاك دا 5 ينم موق ةسشأ خت دوم يعد قمح

1 0 0 0 
' 

 0 | لت نح
 لح مك يف كا ام :يبحو لاو هللاد ددجزمد 3"

 ا هزوخا 2 0 3 ةبحاخارا ايدل 0

 00 ا 0 ا
 كير لابل» نزسانب ذ هند ارلس 35 تدر د الباف و منول ساعد ثيوملا عم
 1 اول ناد و 0 تبن قسد تملا

 وعر ٠



 قدحولخا 3 اثنإن ان 0 اا حيمو بات | هكا ع إ

 . اج واعا بان مدنين عدس كذىعف ا "راند عمو جنس أذ

 0 3 5 يدا حا نسعلا 0 0
 قس هانح حن 7 اىاع بسسلا !ردرارا ناو عيب نود دحر

/ 

 ظ 2 وس نع ا بنود !وانارص ابي دلت اشبل حته و
 ظ هنا 50 قاايوحو متافيش اقل انا 5 اجل ل كلارك
 1 نمالملل !ندازؤيت هعوتد ئببت داهؤؤحاب بح وح المع نداصب+
 0 2 7 ىيعاوامميعصوخرع نحاس لا راع ةاط رم ت6 م انا نب
 0-0 ناو عووبجع مون خنيَس 0 نئؤس 3 ياثلاد
 ووطن ئنمعلاب نيل داع مذ ادرس ننال دنع قادس دره د دارزج ابر زداع ١

 ١ حاشا يسعناد ول. ودان عالبل ا رماه صامل نود نت دنحداَي

 أ 17 ع الهو طرت يصل ١ع يلة ؤن قبس سول نإ عتاد * ىّوعل ! نابع
 نجري احن 00 نارك لذ < جا رنرعو اكسس لا هره يقعان د وسبرل بحد ا

 1 يارع اه داع ىمتو قّيدر ىلا جبع وأ مزرك نللعا ل اكرم رسوف
 وا هزاع ةيارلا نسال تالطلا هيل كاع ار ماس

 ناةهنا/ اذ ارزام لتسدم و نااييسلو )نامسل بس رانارعا 0 7 | ان ابد 2 ]و خيم انزبايعاه داعا م كلا هيح اواو يووم مدأ نيزهلل لسعاعسأ ثواب يملا نود تالبد هن ظ - عادا عنه زائل[ ددر اذ, ويم * ا ١اع 7 | 1 )بهي ناك ىذا: قسرا هذ دن رس

 ١ 0 00 مب ذ جا ايزدددب يلا
 0 ا ل قموعم بوكت ١ رك 0

 ْ 6 1 0 ن نيرس ٠

 اد شيول نال تلح لي ”موارعلانمادك و لباد د١ هجر 1 016 رع هلا اة نخأ ؛ مراح ترهق ايديا ل اسس ا ا رو عرمو زك علاىك ر(دم١ ةىض 2 رثكا .“ ل يل اح 1 3 0 ب نا 0 0 ءوصو نصح



 فاؤسا وب نأ نق سولو كلذ يرعوننش اص باركر ارسل م :١ نب 1

 نقدانانكو لم 2 ! يؤسس ناكابع دل اظن رووا 3 اجر مج +
 مل ناي مدل رغ نذازكو ماهدلا لل احدن ذو دوورلا كلل

 ةاسلا ندبالت لأ وازردا نه: يمل و راع همر دو ئيينلدل امر او ماه
 ىلإ يوت ودعم وي وي و طرحتم ىدسس ]نم ندد نأ اذ 1نلاذ

 هير اتا ارحم هد ارسل .ةلكد م درلا نم ةدنمل١ تأميم
 ملئ 25 خيضحو عراملا بينك كد نئقرل زا: لص3 وه "نيل قئلا نوكل شمحلا
 للا مينكشم م قو هن نعل عرصومداهزعم يلا يذؤفلا لاما

 )تصنع نعبد تنزل ابهى افرح نتىذل | مالكها ناكر ١م صن اظوه م ظ

 رابؤفااءياح اذ تبث وا داراع كد هن 3ر١ مدونات درس قرني 1

 0 فدردملا لد رمح بركلاب فاز ناعلاوهر ودرس كه حام يشل

 رمل لول اع ىتعل ”ان يدل ظل كلا نحر ميدل ايلع ل حمانا
 لقلي رانطم اه ن وبلا هالاع انطإم قول نكد و سدايداذ يلام ملام ٠

 00 نطاب ىف سد درعلا مانت مرعلا هد >ابهسلا روك منك ناك نا و اذ اهفنأ

 ذو ؤكرامرم تسند د انف ف اقدانع» "ناهز ١ مبا !درعا 3و دويذع

 000 مل نزع نود مصح اقمال ان داص نوجد نا هبزكلا ضّويلا لع
 راما دنا سا نط نا يقكالل اجمل ىكصاومعا انك د لطاب ٠
 00 كائن لا عضد 3 كاد نعد د نيدو دوب 0

 جياع ملل صح تبرك ل نلوولوإ نضيع د لطابا نحاس ,
 ليم ان الد تام يدا فا يخ نالطبلا نأاهع دو و

 عال بد باننا !ةابغلعرما لعل لإ معا صفار ب وكلا نالت 0 1
 ّط رددوا رآ نيابىصاتل ا ملى بل كد د لصودإبا ودا عار هلصاةرابعلا
 نيالا انج اكي ناهد ثنتلإل نس والدول مس ص لول نين

 ىك نوح ةبؤمل) طخ شبل ملثم ثوعام ابد سنئحاي مودل لاو ل
 31 دام انو ف "نسل ف تلت مللي قع لد اذ نصر هزت انس و ُِ

 |ريدع مدام اذأت مدطاب ىقدايسك نك ذاسوتك ل نمارس بنا ظ
 يضمارلازبا نح نجا ثحتا لاس ملا ةبعا32 تلقا تبا ندد يمر
 اف ريم اغا داق ل نحب نشيل مرا قم | اريج: فملاو حرت
 يو سال نا ل اح امرح داب الا يل نم ياريم ب نكاح
 ماعطعرل ةدومعو نط "«بصوللا نيحرم مر راثإ دداعمىاعاممخزا
 يعود ةدامع حد ىملا نال 20 0 دب ذ قدا ان تاو

 ارد مل جاشحالل يح اد درلام يحمل زم لس
 طرلرج ءانن وعن بريح كاد ةنهر نشد نإ ساعام ايلا در شدا |
 بي انعراطئ نم هتان لإن دل دوعلا ةدعواع منا ا 32
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 . يس ووجب
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 ,ط م حسو اج : احس نم عقد و ان/ نعد نم سيلا عولط دعو 6 غرعرحلا

 ١ : تدلل عدول او جبر عمم نيصرس لك اكن

 نساك ل اه ميبطعو رش هبعو ياب انرم جدر يعجب د١
 يب 8

 ْ ف كاكا

 |١ سلا "را نس سد مدل 00 نى هدر نع
 ا ءلبطت
 ميح اص د امس نها ذا 6 1

 فن (اخ دود د سرا ولالا نع نع نام اك بسجل + 8 بج نبط نائ
 ) 0 ترو دورع د2 !ىلع ؟نكوسغا نان عرحوا نال دب 2 راع و لفننلا ميسي مودع عاطرنا رع املا نم اش اين متسصر نود ناخ

 اع تاتى نيج وج ال0 ثراو نيلذعل نار وذ ورسا ةلدوطلا 0 حاب دعس طرا تاسع بعل ما ىوطسلا نعويتلا نأ ىلا كنعز نس رمل روع نمل يوب مانا ةزحذلا يب هيلع

 اهلا ١ هان سؤ ى حاسما مل بند عرما درج نحل سد نسا
 5 اول مىد ندب 90د[ صولا“ لب دافئا نير بدع

 بالك" يب ١ رارامم لع أو دب يافع تؤيد مللانح انو يدل | نفل زسسوع
 ا١وائع مورد بات امر كلك نادل لي ند "قبل يجنر 2
 ثرارلا ايو دص نحذ اى م بااندلا نط ساو مزحؤمسرمل ل من دول نام و
 7 كحاب نا نجلا د ىمونملا "باسل درج نام اا ! ذاواع
 _ راو يصاشن جحر كلذ وب نا ل ىو وك نيم

 ىراسبل لانا طاح توبتملا
 ىف باتما ٍندواعامجا ع قس و نالطالب وتلا بجو 0 200

 هتك مرسل قلو زد دام اهنغتس الاد لاهل

 ا و9 : 1 ١ لي

 ياي 1 3 ١ نع ب 0 0 0 دنحااب
 دا ٍ 0 ظ

.2 31 
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 0 1 5 دراج د نركب 9 ناؤيض ميل
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 لخاو انبإ كك دل ريتت_ سم ند لباد هدابعوع ىلاقد هن ٍِض قسوة ٍْ ٠ ٠
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 1 حرص دا 1 ذر
 1 ردك جرم ىلا جرا لص ااذ
 57 .: 0 حل س ايلا درل ضير
 هب هدامشل درو خسف ١ ىرب نم 07 ارسلي ذ مالا ن3 نيسرم وب م

 يد اننا زااامونللا "رعي بي ذنلا نس فد راما تب ىديى هداج وح
 راب بجاو هردظ: كرا نأ نويزناب يبنت د ص انوع تل نب 0

 ظ تينا ادد وسل مال اغا يئس ١ عدن اكدادبعب !نحل تسر اًمعا
 ل ' لرولل دود ار ا نا نع ررمحاشم
 يل :ىنبتلا تاشا يرن رنبع عيتارم مرسال أه ويلع ساني
 يبن ىم رع ف ىلىب نب ”عووش عز عب نس زااه نب ل
 عب سسيس ن ١ لل يوت ةمح ١ شنو كد لاول نيوتكر 200 ل

 7 نإ انه انر ىلاسإي اننا ركنا ١ ا را
 ظ 0 ميه صاع معاق ك ناصح سر نعلم نه م بحر نوع زر

 5 1 ليمن دا وعديعا دهمان الع اي نطأ جدع ٠ شوالا رهو نانيما منادرخك نسل ادد !يبرا جرد امبس إ الي ىلع لزم ١ ل بارز نجد نو دمك
 ا )ساو لاع للم مىا نياجحرإ تنرعسم نماذ رعد

 43 4 رع لولا دار تعودنا ع لة داد

 ظ0 ب ناس راسب نب مدد كل هن ل اال يدان احذ دعو 1
 3 ما مور سما توا 5

 0 ريان كبح نعود 0
 راو ضر نأ سمو ال يدا حايزتم نك ن7
 ظ ” راس لروح ل سن ناري مبطع نوب در اطر م هاررا
 0 | دجوذأ وهدامم 26 يانا وهو عرعد' 0 حرم هبي داهيرا" ر
 7" دب لشسام تع دا ام ا موت مدا مسرحا د نرسل و
 3 يجد وكرم نول لد ناقل د لذا لس ل قري اح يخي +
 وصراع رربسا وكن ذر عم عيلان ل١ يك ليج هنالك ىوطسل نم لد

 يا 0 ١ يبت اهم وك دقكمد ه'بوعتبع لد
 0 يام وع
 ا قىدحوب ٌنئصد ام ىلع
 ظ اب ا صال درا زل ق وعاد يحال ا قس
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 ام ليعٍر شمام داقرط ري هال د وبتك اف لد ند انش لاي نا ا
 ريحاربللا انك ) مىمساوه رويدع منا نجد لو فلل 0 ( يبس
 هاد امإزملا ا ربك مالسلا/ تر ميتع نب نك نكد اناو يذبل 000
 ندع ةثدانا ام/ادرد دننل نيش ١ طرسد من نشد 'ذ ماس يس ح١ شع يارس كَ

 كك در 1 ان ىن دب ار برصد رانا ةرععْؤلا نمسا ماهبلاره انس لو
 0 )ا 11 سر ارييس مارش ىتامل و

 ١ منو هوا“ الط اهدي رفع غ1 د اس ع ة- اي ل

 ىلإ اكد ردد ةبونلع ف الازع هىلأ بحايل نانشمر تع لالوجرأ كاملا وضو
 ءاراد هرو هك تجر نايم 30را اَ هان ن ببن نن ناموحا ١اركو'عئرس

 ردوا ناهما بزل قاع هاج نك كو نانا ا
 رثرحو دورك اد دل لس ىّع قد نكشإ | دل ءاهابس نان ذ هناصحالا 74

 ىقح دار رام ل 200 00

 لسع عع ند - يتلا اذ نال اذعد بهم ناب ند ا 0 دل ذالك لهاا
 اولرحاع كسلا هر اخ يكن بيا ياعاإ ارلا مكه
 عيلولا ل أى را سرا و ا 2ك 3
 الخ بصادل يىبعو ةلصدرا يد انعرو ل | خوصتاو اكان )يق خيم را
 نحو مرسمل ناب برع مث كلير دعيج هدرحلل اسك ىف "ونفاق ع0
 بولا رجوع اذا ا ف دلع ادب هيل اند ايس منص شعاب ا نص لا

 مدام ا داق نع ع 0 م نيياموا نب
 0 و مت وص مدن نيس لالا
1 40 0 
 0 ل و ١ لير لش از طرد نفل

 0 ادي تشل ا ا

 2 أ عله مل داس ول تسد م
 ا مد 00 مريع دوا حامل قرش انما اى نم 7 0 ١

 ظ 0 دع لذه محد ةلددرال هم يو داسل انا
 إ سيىبلم اناللؤ نا نيوع 201 ل عملا مل
 ىضاتلا ري : وب نروست ,تويسرا ما

 دب



 0 0 تامي)6 ساو نسر نك ل ل 50 '

 1052 و هلت عل جنبي مَن ان انه اينسعإل جونسلا كِل نا هند اررس مح
 هد أمل ا ءطبسلا لانا تام جو مجدول ان 3 ساب الم ديلعب
 يمر اعلا ندا منسي نالظرْندل 0 نيل :بسل ابزا ادعم هد نراها 0د اموسلا اهزدرسة داس عيا يفد ملامغتسساول بدبي
 اح دا نذ طر وعيف نين ولو العدو ملاكصا ةرمئيتخا ل
 نيئتاند لصملا هد امهس سن اعا 0 ناعيا 2 ةدايؤملا
 نيعد دهاشس ثتيساىت نجار لصا - ا سود لص لا دب
  ةدامرم ع ا تاعوأ ل .| تاهنآن عرش اداا ناو
 ش مويس | لد انزم لبد قف ببسسل ١ موكنا 0 لد يَنَد ملا

 درس ةرارعراىسنرا ةدرز لصاب تدحنار م نلل ميطْوهمزتاعا ر
 28 هجنول د محا لح ,يعا ةرزئعلا كبس لام ناكل بعدا هبارك أ هيلع دواس
 خسر نر ىبت مىددركب/ 3 . راح ليعرن ردم نذ خوبلا ة دايس تىيم 1

 كلو رجانا دل دحوم ك يتلا دومذلا نه تنال وار حملا ىلاىحم
 ادا نيحا ترحا فد 0 2 ناك م ئد يوم ىيش يمر ََد

 يور ا لاك ع 0 وب . نمل د نىدجات يو ئبنملا لاق للاى
 دوما 2 وب قل نارايض..ل | ةىعاخأ قة
 ا 00 ىلا ول احابص
 1 اص” ذا دبع قس اد دل ب ان نحل ناب و 0
 را اداب معاد يد اخ لتسو هس“ مس ىف موب نورحو
 ند ١/ ليو يقرساع اني ذو وب ايس امر ابعاب ابريل هلادر
 0 ملاندظسالا صر وع فد تىلا١ نائم دل
 ىد راس رع ا ىمس 0 لوم جواد اس عنك من وك
 1 هاك رج دا اا 0س[ دن داس بم يسرك
 قا تا الع كساد( ىده اننا نلف ىلع نيس ١
 ارعسر اليد قدح نجار 3 را نه ىعدحار واله فرح 00
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 ا 500 عال رك نصفاوبع
 4 ' رزة عاط ( وسخ حز كيت وح وسلا ميتساملامعازع نسر
 انمخارا ١ ارا رائعإلارا دعانا م نمو لعرمعاابربفا دوءاعألا مل اناث 1
 "لجمع كارا نعل !ساسا نك ودل اذ روع سلا ىةشل امعدع نال
 0 2ارانرحو ولا ركل قبتما مل لاعإلا هىطخلاب نقدا عمل ع ناعما
 | قلو 0 "ترسل لق سدنم والخ اعد يرسل

 >  قورع وداسع ُةربعد١ ممالك هانحصا 2 ثائرع دارإ ندا
 تيسح لاب و ا فا ف ديلا

 اى ع



 ,ىنج درو دال رمت ةط اسس ليو :نشلا نم وصح رسال نيل يال
 نال: نس هد نيكولا رنكعرنال حامل ١ نع يفرلا نع ياهيئبلعا اغا دب الأ ارت(
 اندقلو لالدلا يف س حا نع اير لياسملا باجما ةداشمل ند منك نملا قموانه اضل
 نبيعل محلا لك لمعدل صحو و ل نل ةجحاحلا يبن رجسل | دام عهد اهم انييإ
 0 دم امو ىسس ول نهدر نعلا نإبرطر ايب ىتكلد ند عّرللا ة هد اربَس 3 ,اىعد هنو بحو لصد | تاوعوتك نام هل ١ ساس حجر ٠ك” نك داس سل وون د انهس

 وص 312 ْ نمل يبا ناو هيلا ةراْشس هلا كرم انتا نه ند ندد معنار
 هس 0 جذر نا حرخا ند .مهحلا نيقبو صرصر ١ لارع ىبم اننا
 جنرمار دو ةياصب ىلا بوحر ير ذل بوضو٠ سئل
 نادل عنا امك لبنا طوتشبب لو قسسنملا دل نجلا لمة اند ١ ىلع ,بيغامل
 عنج ماتل) وة امزنيلا ند وطلاب بأ رش اح .عهلصلا ىصرغيد
 اعاد مادرئد نم معا انس 2 لد رخل اولهاننا يبرم نكذ ةنثد روصو ئاث
 م د انيسأأ ادم رحاب مامون اللا ةعت ىَذ نيرهاشرخا' نيك ند لج
 54 نجزم 0 رعد سد لمع لذ نأ ميك نئر لح ل اب قش دات
 يئالكد 0 ةراث عر كوم لوصف : انه نشد

 ولا 1 وحج مل_رمتومسل مورل معد! كيل دح
 رعهناك) نا ا :قلا د اسرات نصح ةدائيس تمرد ل صا١ لعد اسد ١ رهام
 درا ن١ دام د ارح عتاد ف تسمم ,. "ممل وييسسمل أ 212 نصوح
 مرسول ان( ١ جحا لبتوا ١ د اربع هد امي اخ ا
 ميدومسملا 0 دآ ةرالعوا قسمت لح 21110111 ىل 9
 يرديالا ند ل د عدؤدلارك ام اكه امر دا و نجوا ةنوموعد دلد سمسلا نه ٌنراب
 نورجرانوجا قانا نززن نيد نومسجو يناثلا مل لد اجا ندورعا

 2 زد ثمل نود لحر الك لعدد ى طلخا اوعدا ناوانب' ساكنا ف ليلا 37
 ”لواد ىن>ازمل أ بف دو هيا د ةداؤب 0 1
 غن مان ابرابحا هدا ةحرشعم ما نص وبيج عما ن لؤوراع قةداسالا“ |
 2 ندا 0 اددردا ار ان ئيجستوأ طم دا ق رايإاصا نم 0 "7

 او بس نع 0 بحجر م 11 وعوجد
 1 مدع اربع ىحرب ثان رس محلا رجا هانم ل ماوول2

 اوين لا وساق ب يد نهب ,ىلتد و١ حو اهتيسس ليش اع ًاهابذك نان
 عيد را وطبع هند نال نيوعد بعص مع وج عرجد م ىبذ مرع رجر 2
 اشار د شا ا رع ١ اوغحردأ هبداند يارا مالك حف
 ىنض بز حت طزاصا منه سيل وا مند ضرلا نول قىسم) كب ان سل ”لام

 انيسارضد ' لارا نسم اك ندا دويمعلا ١ نسى قة هايلسلا] "ساكنا د عجل
 قمل كة س وان رز نك يلاقي هدد دا فرو لحد صايقفك مدد ؛ ا
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 3 2 نروع جبت ْن العلا ندد نالتدأ .لسم الاد نر. لجل بان
 0 2 نارا حاجا يمان للعم 0 3 دل و1

 17 3 1 سونا 1 تىدمعن وأ لاك نال لبس عصولاد :ىشلابطتنم ابو

 2 0 0 اند 1 راءيلع : 0 0 اس ان نيكل نما مد ال نص ندد ستيل ناب اعدركما نكد 30 يب / دا واش صايع اكبش عرنسمم نب لالا عيجرا | مث ني لإ ها ظن لابخ 5-5 يسب جناب واوانطإنو ارهاط ردا مرع اظن مرد رم ل |نط اه ناكنا ميحد مريع "3 ا 2-0 باول مدن ى اكسل هل اتاك )قكحنع ىجرلا اخي اعمننمت م عاجل ١ 0 ب !اقينإب لئمش  طلمس ذنب و لضاتت ماب نأ نس ل تباَنلا و 0 عدم ١ ح سكع سيل داوم عوجلا ب ميذك اوجد رد مل أنك انذ يصعب مل

 نااعإ 0 ها اما
 نويل ر خردل تسر ايل يا مدحت! نر مجرو ا هدر ليصو) نط ماويشن افامص اما 0 ناكن ا نوب را اع روتر ناش مررع
 اند امهم لمت هذ انيعداب دمع ملك رااح مراده انو

 "ورب ئرولابلا د كرا ناس دس ارنب اذ دام حوال اع ىرها نا د ينسون مالا بهذحر صك سر يف ”سانول اج اعلا انزل ١ نإلج ناكول ام كلن نم راطرتس صاصت 2 5 رااطوسدم لل ى س
 بفوح2 صا هَل ص ماو هيلع هيأ رلويرسام زك داتا ىئئل مام_ر نشد ام
 6 دول نمر مثالا دحان نإ 05 اربع 0 5ك جرت لدن اىلا مراعد
 لك كلل نا 0 علا قا ىلعا وملح بلط ىو رداع ١ ١ قا ىةويرحم 0 ءتازائحا ان روم حْنحر اههرحا 9 هل نا 000 201 تحوم نا ودك 3 مي نمل قشلل رسال قراايار نيام اعد رج بود طا ور 700 "للعم هطورسر رع
 ل ميحاشلاتر ترف ىلاع ىئتأ را وتعحارم ن نك 3 تباعوا تيبودد3 م ١يخاص ا قر د١ الر تريد زا يح اص الفرخ ارث مينا لائولادا اص رص دن

 مدحت ترون لع رش ١2ىح م هاو مت ت١ يحاسناحيعا 2 ترو اريج كاف ت تبدوا بااايوعد يد اصرار نجلا ف ةئرحب
 مالك ا هبحاص اطح ضحدار اههد_عناريضدحا نوعان د
 ب ول اانل قيم يبا مدا يخل م 20 ب١ ةووس صرف ترضالقنا واكو وح دايضدحا -- مأ كرا ىه ضرما ام, اطخعرا



 ىرا صاضشم اننا 53 هرجر هيلعدؤفانالا و نيعولا
 روسو مروع ماوس فلا ا 8 العمار ظ شاك 1 4 لاناذ ورجومب : نا نعول ا 52 ش

 عت موو حجر نأ رايه الحاد ىاب اهميرانس ةئاذ
 ١ 5 0 سس 1003 0 نا ن0 رنات 0 ١ للملا جن دان 1١ ئ ١

 1 عبري ' نسم عدو| هرحو
 ناحن ادناسصحدا دهان يقتاام ا 0 00 07 2
 ' عيد ايمن أو نخا ثلثا ناو ابخالل اش اصح أ ع رد رع ىلظبلا 0
 منول ل فانا وزبا تلاوعو ٠ ن اطج السم محلا ممززعولا ل ١ نع لعنلا

 ان عراب معا سرحا هع عجول 00 3 92 هد امم عيه ؟ىلاو نه اعاد بلعد ”سملل ضرع
 شارما ن3 هب ذذأ 0 هرلعدجوب ملا نود وحر
 نيؤسي د اهبل 253 كاد ع ودائتيطبلا ندع
 دي ل عجييلدا عجد داس اى مزفعد طئنس

 00 ل عووع رش دال 0
 طك الطب ارروم ود ئل ادع م/داىسلا بحد نا يدلنا
 2ناحعن د مر 2 اضر د! ىيلم سايل ٌثالُنَوا
 مما 1 انج درو هيلع هل ل اقل

 بش نخاع بود لوس بيز !ابارقرلا ند
 8-0 ميلاجتر سا جلا اا 0

 22-52 يلع ا لاه

 2 اس اوم هداعاو ظ

 اولا نيل و :نطاسم واح هبل مق الذل لربل نكن ل١ 0 يي 0 ما نا طفمو ؤمتد يبيلك
 نحزا ىرت ١ تخازسب د '”روحّرلا نه ماك د نب امل اك بحو ارتي ىقنلا نم جاد ىلث م زعل عجرلا ننابلاب جرح والكل ارحر مغرد
 ازيبد» ردو د نس هثح ليث ردد مَ مل امنزتم زيد اعدذت
 | نرصد الطرد سوسو دانعوبنبلرل امل اؤام دبس
 ا ثمن ني امنه جاهم د هن يرحا زاك تيتا و12 ع مات



 راف ايمو ند عان وم م نااعيللع_مرعناللك لسع نم تبان ان/ وا مرت عاصراممس
 ايم ا حرم ب خذ >نل د امهجو نب ودا انسي سول واد زتسما. نسل نص امرع
 نازل ايي د دا اهرممدنل اب جبما نتعارا انزدطوارا حام اا عاب رسم نعش اه
 عواظررح . 6 وغفل ااه كح < > رود اعجر ام دلو م١ ولد قيكرل درا زحدل١ فالك يدل جو ىرسك نم ىدوب ئسدزلا لا الا ىلا لكو امإ انلاامرع
 ازرع نلجوت ليزا دلو ما نيف ناره او ما الشنان ا دايما "ضو بحل و
 برلل قاعد أ دعس 3 نيعدرلا نبا طرشلو نيسلا تسرول ام دسم مح مل ىلبحلا
 رسبت درا دبا ديو ع نحانر رش دوس ١يندول جنم جنح اذ تلاشلا ند جنتك نأ
 ١ روداوحيروت ل از ىلشسوإ توما رود امزعاوهر م
 بيو فل عراة اميه امرك احر ذم اننبدأ نرمتلا دوج د
 5 ير مرو ثنو مالم نيد دريس هل احح دل أ ىآ يل الس و منممملا بلع موكىبغ | قس قع انطرخ نطرخا ىل اك نأ 2 نب درا نيام دوضوس جدو و
 ب د ندا ندد دق دانا اقاقارس و[ يا دداجندا
 انك ى آسلا ىلع دب حج حر ارنس ههزوت ناطرسلا لحرب نس نا س
 ٍإ "ولا قفنننام!ناالاد اماددحاد رز نجرب 2 نالئإلاوا ديلا نامت ادعو ظ 3 .راقزأس نمل ماس ىلإ ذ اقرا جزسول ذاثس درب ىعذ لب ببن 00
 ' ب7 5 ١ وعشر دس ى مب نعام قح واسس امنع لذ بح

 1 لما باضنا لعاددأ 5 | يعور دنا ومس داريموب ىنعا ثبح '
 3 ا باعت اش ناو و در نسمح عشا نو ”دطدمبم م نع لبست ْ زخات كا ذاياندزكربع و هن 7 00 , 2

 ا ا "شر الن نم ئش كب انت االع دوزبسل اد يعدأ در الا هوب نمثل نه د بامعرلا نه ئسا حا عجرناك ميلا 4
 ماكس ناندنإئيل عد دنعلا نس نمر سم ولان اهل نايل
 ظ نشل اد ناناوس اوزحد نيه نا دن هلنالا
 م 0١ ا الحار 0 7 2 000 0

 8 نان تم ضر لد نشا زنودوش د
 ا نيازبلا داب اش اذمن ذاع ىكحلح طم نابع داو مجرناك |!  لوزتا ئه مام دا نش الا نمل مب هد ايشلأ كلن 0 نسل نآركتم ||! "نالت نهد ثيل لل وتارعح موك عاصر ىحدأ د 17 0 يورط دعس 2101 م
 لششلاعاس قوه نا ربرحا لالا اىرلعراو بلع
 3 سدود 0 عم فش يسوع ناعم هرا مل ١ رم هوا هذ نسلاا ,يلوت راج ووهدأ "شل اي شد حام اًمحوك
 / واروم ىنعحراومملا لالا اد ضرع نسإ ونت مدعل نشر زنك هاو نش
 ظ 1 4 0000 دع انقرلا الطن عدح ل ممنالاو ”رئعل ما م نود

 '” لا نايس
 2 2 ار



 ظ
ْ 
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 ارصحر# ماساو نالحر رسول و باشيلا اقم يرلعم رعد

 0 دولهس وا انز دومزس عم ناصحا ذرومتس نأ جبد اوس :
 نالطلا عزم د رم هللا نود ارعحرا نا نومي ال دعت: الط َّق
 50 هلث ناممحدا دوميسامأ يافلان ماد انرس ته

 ٌىءالاط وومبس عب ةرسملا دوس اهاو ل ةردعر عويضوائإ رو هب مع بجحرونت

 نومؤد زو نلاؤنمه تانئاباد نلبس اناا هرحاوبا مرر مما الو سعد ١
 مو ا نون لسن اذاعي ناصح 3 ارارنلا تونوع قمر حرلا نول
 مجيب ةياهدرإب ضاولع رودرا اسس ول ربما قس دقو ييمااد تالطلا كل نكد
 ١ نع جبارلاو وب ائلذ نع تلاثلإو نين امنعرحا رةبام نع ميمرحاو
 نحر لن كلا اهاعبإ 0 ممن ننال اعابر) مباح لكلا منيح
 0 ا اك 0 هد ابسل امراه رجلا نعد انبل نيالا
 0-0 00 انمل

 0 34 لا ع ا سس 0 ِ 0 0 دي

 قب“ 30 نبوعى علا ةيكردإوع ةنسلا نسحد انساب

 ' 2 0 هم 0000 ار م م اذ ى
 يلو دباتم ىؤركاه عر را 0 0

 ليم جلاد كالطلاو م مرام ب غق ميسوا معو ضان ورع
 ينال نه ىدرماملا < "ناقرمزد 5 0

 ل مال ناطر سل 1 نع ةريود ميد باق ناك د: |
 3 1 ا اس زدنا ن هن يكردل ٍتيتك 2 ودا ١قدنحأ د لع

 د نكلاضد | يصاتلا 1 1 لاوس ند ١ 4 نع ع“
 ينعى وعدل حد دون يبد ىكدملا نع انين هل انت يدعبل ١
 ناعللا بانك يفصا ن نيم, ايعو ندع نطو تر
 عرفنا يكوكدل )هب مي اغت مهلا قل )رد نعل بحوت اه دود نا نحأ
 قد: ساؤعررع 7 بيج ةدارغو قب لونا ةراج حرطت مساع نع
 لاذ ند قنا ىا ريع يوكل ا رائد وتسلم و يا دعب نكاد وصد
 هع نام نب داس 37 ةردراعلا هررإ د3 اف ني سحورظز ىردد نرلع
 ا منا د مات لد دب جد ايدشسساب دارئرع ذا مزعك م عم مل نو و

 ١ ةد اركبس لح مش النكد دؤمل 2 ن 'راعلا رح اق نكذ نكون د
 يي مارا زا 0 0 ”هبويعل نيود يعدو (

 شل
 محال



 واوا دواةراحاوا دع ْنحا رع ريش ضع ىدعحاسا نأ وداثاك '

 يل يال لوم اص رطحا لك اضاع ديلرل نبع تيعح ناك ةيذدد)
 كلانا هنأ :نيزرهعل مل اج لع اخابونععم يؤشلا اناكدل م١ ةيراعوب ننال اوس ع

 2 ا مدل داببم رووح :نوودم يق اسسل يلا لحايئيلاب 6
 متردد اهوجاتيس ونا نشا 0 ب 9 محو لال امد انركتسا
 لم اذانرانرعم نقرعلاوسوا ىلا لم قيدود ١ نفمئابراع رقما
 مركقل ماعدا ضاقىلا ننحاللا يب اخ رلآ بح و معاج ,نج اب ىتسارا قل نونظرع بنان ميدع هقطاول ملاح:ريحاك مودم قات غرسفم ىا ونيف نحنا تل 2
 0 لك 3 يع ودرب ميلاطا د وذم شع عوع .لع 3 احابب دوا جبرع للا نه
 اًمزفس وا اجزم ناكباو كدزيذأ صارم يضرب هول ام نم مئحرشح 65 0 لا نعثروصلا جوس اد ةوسربالا متع ذل ارب اج رنلدع جان اكد هزي ال ام ونس اويلطرا ىعيسمأو سيول ا هيدك هل ون قو يثحرم 530 'ةدسيول نيالا هع نس رمل اذان امل امزح سبح نحيا ئورهل علاه هل نم نا ىو نو نم هد عدم اهو ئئبلالا ,نتجأرك هرازدا لبس ل نم دارك وعزا صامل رس نجرب لاهو نأ ل ربو هةر ومو امس 2 اق يك لايام ع رلارل ن3 هل لس لح : ١

 ودجوستى ا همنا خماولو مسج وخلع ) ١
 ميم نعل ا هاشرر ٍفْنحا نع ينابزلا يدم اقوراعا# مل درع من نما عربحو ناوا يرن بوحي حارمح ١ مرح د ةرد علل به ندإطع

 00 ناحاب + نيم دا 00 نيرلا ناك قو ود مورس ملا لاقو داك لايف
 ديلا ةدراسدلب نصح
 ,,نا مل سن و
 يان تح لح يواتتس ا 3
 نيطوابلاد' نه كلل انا ودمار اذاك نلا اما يد 21 نحف ماظ١ نه عر اًنعاحا سدح و ورك رعد ىو انلانرع 0 0-2 ىحرب ا 7 ناكل ١ نهي حو ودائم
 ١ حا ا 0-6

 ا 2 هادا هج يلا بد يبعد ف
 0 ىلع ةبجحو نا شابا 20 محيلذ ان

 ١ ركزح دازاجا داو مبيع امه دين مهب روض ناحاد اماروتل هانر نت يال | 000

8 550 

0 
7/7 

 ا ا 2 ا

١ 



 رك 2: 5 ع

 06 نئدرك نح د نلقي مهيع نعلر! نصح سقت 9 5
 !لوصولا ئختساايلس نضسن١ نم نول نب دل | لاملا ل١ لاسمعب 9 نم آمي

 ليلا هني د نع لمن ان "ني طايبسحا ىف اب لكردول :نياصلا حت هدلع اهمال
 تايد وع ة!ناكناد مردويعي بباعىو ىسددالات ةمسسوصلا لهنشرع قر 11

 الم يدذذ ارا ئاض امقيحا"وا ايا مدان يدل ناكول اه ئسمعملا مالك ش

0 
 021 هلو نص حا نت يلا ضال قانا جالا رف سل د حا
 نيل انراتح ل شرلا سوا داو نك مودك امهر نولي نحاول عمعو ايدل فاق
 مكرم دحر رح اندعت ناذ مأملا ل اق | دبا دين نجا ما ناسا ىلا حاحدا ديك
 لاق مدد ال ١ نما در يا ورح سحر! ١ داني ينل لا د

 كبنصووا وُرنسي ناك ١0١ يلع لرالازجبجو فار يح يقرن ه مل ن
 عراباهجرسشا وكره دا وحلا خومثد ناكن اب 'ؤئشل انعدا سدرحلا م عواع يع يلع يَ

 حورس رزقت : ىكوثر١ ةىصب وضد جره وا سبح يأ : نم دنحانا و
 زد اسماه هن جدد يا اًمانت١ ,سلئن 3 ىلج 3 ةييان وا ويسفمد
 2 مملاع م رمل نب يد نإ جوس دس متبح ون ذم د ةىردل 2 نكيرطلا

 .٠ جفن وو حرج ىيركمأول ا تنام دعش ىداوىلا يكر بحس د
 - شحوؤشالا دوللع محسن النام 1 نيوس لا مسن 3 و نص املا و
 الص ارد مرح ناكل نبأ طاح ياهر مو ,كال عشرا ةنستد 1 نضنح
 ضشالر يا اه الحان ابح حاوس مد قطاف "عر سكس و يدش اه. نصا رز عرج 7
 زد الاب ايد امشسم دواي السيو انته عوسكمانب يس ال ءاللقب 4
 از دادي روبان رضا دلا حاربت ,ارجل جارها 00

 ؟لر اى ريل ترمماح موعدا وع روحا
 ىادعبلا يبت ةرسجلا ي بلل نإ نموت 113م
 برر :نيلاو دب ضدها ارش قط د لعل نكد نإ انصر مهن نمو لل
 ضد +00 نسون د 1 0 جب تصاصش نح نان اكمال

 نروجود
 : مسكم
 الط حم
 : سئارع

 زج 00
 0 ةيخح
 1 امرك سد هر درارحل ةدايؤلا نع !نينام ب ةورع خامل دك و

 ,ا ارلا دس ام لكلا ابدلا ونكسا نا معا و نوح ر لد
 الاخ دبل رعلام سالو نيك3 يه كسا ”للاو يركخما 8 جبع يبد
 200000 مانع كب ىبع 0 0 دي

 2 فيما و درميع اك

 ل 91

1 
 مليك“

3 
1 1 

 نخ <ي



 ١ قلاب نيا اا ا اكن درا اك ىلع نسارو 8

 ] 3 0 تهارش ل ىلع دان اند نم وأو لاح يي 2م ةرئحلا نرعدرلا سل ىناطاوسلا مدرمكع درامل ند رعل ا١| حبا ١ ماو !تاصئاب ىكذ مدائن نشد دكا 10 "حاتم 0
 نيد 0 2 راكدل ندا

 ظ 5 7
 0 لح احا 0 ب ىس انف م١ د دم

 خ١ 3 هع 8 0 0 ندر عريعر يسوع 6 ١ لام الخا 2

 0 0 0 اننا قاتم الف بح دايو تابوا ورم
 اياك ل 00 اه لب يدوم الحربي
 ١ 2 اني سوما نيكس تدل هنا رسم ودع يجو رانا نكس ا | نلمادومعاعم انعم دو هرمحل م ظ 0 لاو ليحل اد / رسام كلاش 0 2 ”رجدو قع نمي نع لاس نم 58 رم م 04 0 8 هوا ردا داجأ نحن ندد عرخم يعوعاتو ها وما تنانش عيزعل ١ ملح احا يرعلا عون عجب رود 0 ىو عانوا داي دانا لعرلا ' ارا ل انئانا نكسوم هدا اا جا نامواامجل عن 00 العالحا نا ىح جالطإب ىلإ ناد وحن جوملا نابت رارحاح ون درس هنا حن و

 7 774 5 سرد هرم أو هاب ند نضال ١ ول قل يع ديزف ىكئاط نجح )| 0 رميح س ار داطإ دان توكسملا ١ د. م يبت ل نم هرذع ١ 1 بقا رادو خجول جيشا در اىص انغا حاررد ! انييس لك بن انيرل هيل حوعرملاو ىدملا" ترحل جوع ةرعاتلا نوح | يوراش ا ةسإك هبل يع عوتمت يلا ندع نعص د رع هزم ىلا ظ | كم ا يللا ئماهلا سى قتال ىيرلا ١ نيوح كلانا 5 لوب نم نه
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 د١ تان و دروكن ملاك الن نذ و اهرجرمه ندر دوامل نما . ير زل دع عيسديزو مدع دسؤو كرياتكسولا
 ا هيدا سلم قلب 0 وق

 دج رم ْى اعج ئمالس ىلإ 00 3 1 5
 نيو لدم ايلا عاين ساد 0 ! 2 نوكلسول ها هند ١ هيلع عرم دامك نب نيكس 0 00 ل 3 اا

 "نيم هدانا, ندم اعم نيم لبي تد انو كذرممال و نس ع ابد ال ىلٍبف تلاسا ايلي اننا دو مكمل ازد ىص لا نوكب ج2 نلا سايح مو هد انصتش نعمل ره د اوشا ح هد قود ةرلا) 0
 ىرلادرلا زبون عرض رنا يرعد ىن نامه درسا طاوس د ىح رح رد كد ان 1 ندوحْؤرم ل د تنكس ناخبا كوس معز جدلان ند "تروس أك ند ظ انني اثم ادع ييسر صو. هىعجرص الا ن وف مع ةاوعو يسرا

 را ١امردو 0 يكل عد | يه د 0 نم لك ند اكل اىند لَن قد نورس يزلأ رص ظ ني لوم )1 عاما ؤدرلا ديب, نيكد نسالك 0 فىالادلا ضرع هر تلا هنا مررعد تردعي شل رهاظلاب ن الحره

 0 د

 يت اي جب
2 3 7 

 يي فج نصل -  نو

 نع فلس كي ياام عاب
 تيدر واللا ااناكرحساو .داوذا أه ركذ سعال معد 2 ملا 0
 للا مل نحب مسن تسر م ىبع نيد بد وع معتم دواوايد ل5١
 لوم وبع ىزعا با عمهد نعول نضر هز ن 1 د ب ايسكو تمرأ برس يبد جاح

 ابنك راع قع رسائ د١ تاع معا 0 ندا رص اح
 يدهم جرف ياو بوجه م مؤفملا قايد للا قااتح و ب م بحو تاو وا يلد من ائملاب
 11 0 ا ا تح لم د1نب نوح صاقلا

 5 يل ا دال الا : ريغ مبسم بمهاعرلو راح رن مذ دع قمح
 نيرا ن3 لان مابا وان ىدرف د يدع يب ل ام واب رم ايون تل و انيط 2
 ناو 3و ساس لئيم الا اب ةماعلا درئيعلا درا اذ مداح رهف
 6-1 ب هت ذ ببكاح بيازعل ا ىلدع نيزلا ف سول كوك 57م فلماح وا لح لح اممهت نان لهاحو محو نما م سعد نا
 ,جزحو عرج ددن لا ةريب هن 3 م- اج ناكنا و ىيجخايإ

 ا
 ا



 3 5 5 2 ا

 2 وانك رنمثرصرجم قع ىلا نوف هاج عع

 ٠ ا وم كلددا 7 تتركوا قوبل هد فلا 22 0 نس
 0١ مللع اس ىرجم درعه مرع د ددرل ناو زي صوك عونك وص 3 يد

 رس دال نا ردو درج د
 اى 3 نحو رووح وكخد نعم رسم كر ؟ لم تلاع جدا قدورب دامضت
 ئ 0 0 ربل لام هبورلا نود اضاع ا انعبا

 2 0 د١نم نحو كد نورت 5 لمن قاحر ا و دازا ؤرضوا هج

 5 |١ ١ درح الانين مالا يةتتلاويزيدإلا علت 3
 ظ يقوي نومه دعل ذم ىاعلا ةةطاد وتد "هيدا للا ىذا نكي ومو اح دبا نه لات نأ نهر“ دودي ذر انو مج ب

: 
 نيل ناو نذ سسدسس» عقنر د و حوحب امو نح جئودحو او هاوعق : يد كميه لاح | ىرعردودانسسملا يرعب ةركرل اق رشرلا نب نيدد داب در ييشلا + *لدو لؤعب نايركم 3 ل ةرملا وعم خلت نيول اب ىجانيسسل هج د نا دي 53

١ 
1 

0 

 ا

 1 رؤس انظاب ةوارم اك هل المول هدا عراسعأ د "نايل د كك وف ') يزحا ىوعد !لرزدو
 نسي دحر ١ ناو مان درحإل وح ب مللاع حاواه عدا

 5 “1 وهسرعد ىنج لا م نص اق ناكوا فعن حتدو؟ نوحح حق ل اع رينا ىفع نيم ال د يع شذو عتح راق ورللا انا نعول ١

 تبت شاا بلا يبل اطملا نيازلاو كرما قسما )جزع ند بعد اسم
 يا | يارع دنا ىحرس قياو قدا د هل ةمناض اع

3 00 " 
 طرطنح 3 وللا تب 0 ملول رسم ا
١ 

 نوجلىوعرالا عارم هذ 2دسا+هاوعد
 . 0 ااا اكن ةارماوا 0 | يلا يد ا 0 مرعب اطان انا امبات ارجع سن ع نعل "مت ا ١ 'نه نع نا درست د نجل ارشد ١ حدس وزع :ائد ةااه) 2 0 ايام ص ج10 0 0

 0 للعبد قاموا 0 دي : |
5 -. 

 م0 ا ديم نتا حد ظ ايل ١ من ابو مودم ىنعانإ ىكد
 ع مو نادل سايت ) دام عرج دعا 0

 وج هج نك الا بحسم نك ند نسورلا انوعبو قالط 2 يكدايانلا دابر يجد نا 0 لح نخبيا ١ و١ نجح ١ ب١ نم ارح ون. لدامأ ايو ر طش
 1 5 ظ

 ٍْ | ارااىا اهرعر صا نذل ع
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 امهرهيب من دل م فالح لد ببسل اركذ ميم طخ شبا ل واذ املا يف انس يوب
 اعاررلدحلا نسرلاب نسما داربر طو سلا مرو تنرحوا+جوه د ددصلا عاط لآ ىلا

 حانذمال ,ن1ند ئددلللا ,رعامو يشرع يف: ذا جائت رخل نهفات دلما
 قل" نخر هولاتاه ئقنت نبذ رحد ل !ثشب كو هيج عر بلا اماوزم عاش ٠ رغ جابو وهاعا د: نابدر وبكل نم سال رج نومه مابتس عرب است [٠ م ٠ الرؤس اديهداتلا منش ونيدقسملاب هد اقمد ملا نولاب ندوه انسلا نقف للا
 لع شيم عد د2 ئرابجالاب فلا جوز اال | دوه ١ئيرذل طش هل و
 مهام قالطد ) ص وكس ةرازشا جاؤدإلا عراشسلا «رعح رذاحيلع جاتا

 وحو طرت يأ لوط نعرجلا راهسم ناك ناانمالسارتتونيومامرك بوجو

 ىازلا و اهنلل محال قالؤل ١ تسل ما :حاوياهرانداب لس جدال لدالل اب حرس

 صو يا نطو اريك :حذولو صراط سولو مي ايناما تع داوأ

 مجمل :ةيكلامرا ندوب . ايد "عر
 نب ناةادرانسع ا ىمد اغا ىتد اسوم انلاد لل و بص جس رس د د نامتببوا
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 زمام ججلا بيع اممانراب ودا ىنعال يشيب نالطم , يل لا انجن مح نيح
 1 0 اراو 'ىص ملا ىف 5 اني لذ دانا دا ياتو 1 0 يدانام هدارص د مقنع ٠ وو وع ىدم يابن دخول اييكردا راهاب) يصوم ندا ىا انيصابْئاؤأ اّيبجح وا | 10 ت ارا وسم ارب | وا دل 1 د] هيلع يدا نام ,ردع] عد بع هنتر طاع د نإ عيت لزم عرجان ني ىلع محا شارورط ركزت ذو ندا

 انهند ١و | 1 ا نط اثسد١ محارل ا درر واللا لايم 3 ١ نجت صحاول 2 ثم تنل اون د نب واب سرساو انا عل ,نيحا نائايبتريئسلا لعب. 00 ور كئاوذا دوك ١لد نسلام ومجرد نة ١بهاعّناك نربح هر ١س ا بحد يبي ناطور ١ نيستا قادت ب رمد نيحزا هيلع مر لاو ىديجت ند ابوح د قاما ايفو اس اردع سانام لمس ١ د١ و نس وبي أذا ١ فاز نادرا تا ميشال 00 ادرج ل ىبرسا اللب ئيب ) وضع عملا باجاود لاقل عنرواع ني امال د لك ملكا لك ل نارا لا سر د املا نظن وير ل عوعرلا ندح ىلا ره نعرئسوأ و داغ نام ف ىدو ونال دنع نناول ناك ناد اىظح مبا يدا نص اقرا صفاتس حلل رزوؤد رابع ميول املك نا قيايامعيسس ودل ' ال ن3 00 وأ ةداييصاب يفي هوع دا حاس قسم رج دارنا نكد لسان دلل | ىوعد شل و ئوكللا نه زود نحال ر ايطسس ذا نيع اور اس جاجا وذ عند ىرلل ندحو أم ويم ى تس داهراعر لد نحل نم عوب اف يبات ىلا ني وذ اردل دانس 7 راجل قاد يدل وضو ونحو 8 نال يلج وأ
 1١_( |١" ةراؤد رب عد ند اق يوكاهؤعرأ خيبت هدل] مى مل نبل ١ حاص 0 مداد هوربب ف نست ارب نوح داريعجت نثر دا دإ ليلا رهاظ ىلع | ثبروالبول نتااراد نجدد رىيانواع حيا راسم عجر مل ب رص 3!سسسرح |! 7 اواو نسب ني ند تان مويعدا وصئوتع اك هذ ملا مرداد نرئابن يع او اذ ىو صد رايق مزس لا ١ نو دماحم كج انالح ياةيرش ا ونسال ا وازع رولا قيحو وص ديلا وهب ماجد عيت يرعب! تل مندل نك قمع 1 نع ارم معدد ابد را منذ ةيرحا ءنبب ىبع نر ١ هي تمرد | مْسر 0 0 :نافداول ريع د ميبلاب قري ل ١ هوا شانا د نيم ١ حمدودومل اد نااىحلا ويبشر اك ل اذ هرانحأ نسي مح: يبصر وه د ١ املا ل ىيع ل داع كود حا ولو ل 1 لميه
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 اد ىوعو الد 2١ كنذ ني الك ندري عحوسالول اكنجلا هل

 دبا ,

 ديلان وعوددرجا هاف 3نالرتط اننا )ىلا ىضاضد انتسشلا لر) :برهلا لح مع ئىدح ناخب جل ند رصد نويعرب ذأ ١ 3 من 1:
 0 ورورد كداولف ماركت لو -ليسلا كاوح 3 امن انك نإ
 يراك رس و دود 1 'مل ابك حشو هترابعاخل 3 وعل عز اكد اكد 18

 بلابل ىىيكعدا لاند ناك نامعل ل ىلا :باطمم مارلا اب ناسا نا
 دتشنل ىلا ئاشل ١ 5 رراكا مادا ثىمس 0 داذذا 0
 مبهتسنو ا يزحلانيب وعدل ين ىنفلبلا نِحَد لازسس ا 'قهبلاطرو لاخلا
 محم نمو لسشلا تس نيعتلا نالولجوع 'ؤيرلا مودتسا ناوالت اًتلابع ص“

 صاطصو ىددراملارل اذ سنعل ١ قدما ميدعتنابإ رعد لبجرم رع وخد نوعد
 ميل اطيل نابت انتر درسعم واع ابد عداو 2لاخ اف تاس اردو ىضوملا ند
 دار دفعا صر ىزعلا هرئعا م انتلطم مهن د ابا مم كرم اطد سن١1 ذأ

 نفسا ند اهعامسش ىدرواحا نع هانر ىاعوفضا ناد ينام م, طل للاولاد
 خداع بيب نملا هراسسسل نيس الاحي رجعت (نكلسمم ور ىكعيمارص اظ ناس

 ركسصا بنكي نإ ردشو ىوحا يوعد أبد ايد نأ ىوعزلا طء رسمنا
 ونس ةرواوعد , م ميسو د ١دعارت داخريوم ابع مذ ا 22300000
 ملا د نبس مؤلم لحل ٠ د كلا طوس ١ ةرهنا عاد عالسنلا نا ادا ام

 يرد لة وعدن وعد لك ايف نب غم ضمت اخأ ةدعر ملال“ و
 اههع ا نأ مهلا داانبيىش ١و مهري جنم ىلع به وأ ل خل
 نيد تناو ايبع يرغيلا قد 4 ا امتار مداىجاطلا ن ”تبيدس وأ
 نها معصوب نيد صو سم١ ركدوا ايهاب نك نان د ىدللا تاهر
 2 ١ "قئيبامو ىوكرلا باوح ى ل: جمم# امي

 هش ل هاجوا اف داعم د ”ويحدلا ىو ل
 دوسكررعو عانت طولا 0 ذد ١

 0 و 0 مدا انلو نع سرحا توكسو لك اندرسع ١

201 3 0 
 2 00 نانحاش ! رجع كما كل ديولا ٠ ةركستا م عوسعلا ىنىجع اذ 0

 م



 ةرسعل نعد دعو ىعدملا نكن نام را نفل اك لوكا عب ئيجلا نا ىاياح هم ابو
 مرحوم ةرلن 0 ا ع اا

 0 اذ كادوا يو > دبل نيك يددل | ان/ دداح تازتكس للاع ندع نا عسل سلو
 الون سم + نا ١نعابسس نع د6 اة ن يكب انمعلك انل 1 و وس عن عويد انا دل
 يي د كراج يت حلد دول نل اذ َناكويل ١ اهررس ا ياام نهلئرتع كل
 | يسرع مونعد منبلاوا املا نالوفك' عرش كشعب امر انام 9

 00 "ل لاتح 7 نلوم بذطو ركداد ا
 بفيس 0 0

 ار ا 0 د ١ ديد
 0 ١ 0 اسوا نا قاس كاسين ل ب
 ١ دل 0 أ
 :و نشزد ا ند ا ضؤللا طوب روب ١ وج بسح ع
 5 ناز ودان رعراراسعادا ارب ارا داق حك ايزيزتس ا امصرع "وذو
 0 دعزاع ارعد نضل وباب فسر ردالط) لىبذ ةردرصلا نقاد ةليس رع مل
 ول نص انشاد )تكرهوا اس ىبع يحس وأ اعداد ةجدولا يوعد
 يابا نك 0يلد+ .زت ودل كرات بتم ذ د ومد قم نب

 رو نقيل دةيجدال ابيب لنا امل ىل مذ نيم لاسم دى نبا
 راو بد امع ةانكرلا "مج لاعا عيش وو ون 22 تس ند نش

 000 ْن سسش ماهرلا ن جدر :قيبا. ق قالطلا يوعد با وج يقيد 1 ميج يق دامهرحا نلحرا لس اري بحرالمن را نخاف ا ظ 1 د ااهريعار نق نكد نافل اوس ب اوصل ار رج نع اه درجت ||
 نإ ل ىسل هب نمسا انروبز قوم ن وع وأ 0 1 ْ هريع حو 00 : 0 لحد قشاراو هل تلس انودصوت يال ظ

 تفاوت ىملا تديفاو 7 د م ” ناحا ناك 5 تل ايل <

 ١ دوغ كالا نمنع ذا ميغ ,
 0 ١ناو 00 سلا 0

ْ 
1 
 'آ قم وبدل باعت ناك لجل اك نيا دج ران دوئداول يد !هائر نم اع ١ ا بعدك داود برك نامل (يملاب ئدعرل للشر تاليا نك ' ا

 ابيب يع نسم نبى و ظ 0 بانك دل ىسمان 2 يدا ا ا -5 ْ ' امل ننكو هأوعد تعمم تان لاو ئاسعلا ناكاما 6. ه0 ككل | ىنس ميصند يد زري 3 نلحيس عدا راو ريللع ناكر ند داش هيب 0 ٍ
 "يسب مانو بنام م ؤرحو وم هراو اان ميك نادندا وكاد

 ا ل ثراولا رطب 0 ظ
 هل كوشة ني يسج دق كليلالالب نهد ندي 7

5" 

 ذب ' دب



 ا
00 

 تارا فو انيك رحلاه هاعواو ,ىوكموا ٌنوموزم هريس ْناقيوإ واع -

 نشعر عالم كالا نم قبلا معالي 3م ييتقم باوجوندأا هايس يسيرا بحب
 لعد نا 5 عرملا ود نك وهز اج كل )دنصرلا عداد ل 58

 دان لوب نانا رامرعزرص ذأ نال ةراج 3 ١ دصرلا يعد لس ١
 لوفس هرج كؤملاب تمعانا 3و) فاطيوايوع عئاقر دو يمك

 انكطد وذم تمعد) ن١ باطلا ف ل وس نا عنان 'ةراجحالاونهرلا3 1
 موكذات ىزرعارج وهوا ان وحكره يرعذا ناو | 0ع ئموي لذ

 : نيدلاهرعار) نصدرل اد وجت نعم ارنا فاخر ناييلل يداول دس كعوعو ببج
 عىسببل انناوا ببجد مرك ئاف امهرإ كاب يك رابع ىنأملا 00 لوزسك ل سود
 ظ 38 | ىل جال اند ل ويسر !اراّتع اميع عرعدا) داو يمي مايلطم

 3 أ 5-5 0 ا ملا م7 < ء داما نمل ىبدلنوا هداوع اإل جلو ملا وك تمعن نك
 را اذ ورد ع ان رهو | نك يىبسم وا ) لعمل اع
 26 0 | هني فال قلد اظل اند ةتقيفلا عرب ف و
 يم جاو يف ل خا نع كتتئاعل د لم امي رن انكس ا مراعل ىرظن مو لب نمي
 مم اد ملاكا لجا نقط ةلفرحل قبب ىدانل ١ ناب ممزلا جو نركال امنع لاهى نيب

 م ”ريزت هنيزم انه اعام ربت نيسحد ىوعد باوج ذل
 0 را ذا !نه قلن ص حا نعد ادب ئىصرا حسن

 ام 0 9
 6-0 55 0 نلت د١ :سدن 2 5 رلما

 :هتدانمامأ ود ثسبرل نايا نأ يورو حسن مل ردا” عرجل ناك ن
 ا 9 ياتلإ صدا 0

 اه ,تحا تركت ل.ل نب جا رخو ىدنمع 0
 0 1 ري لب رع
 لا نبق عميل دام مل جبل ةرو ىصل جعهدم اورام
 ناب مامإل امهنرو هاوسرل بلاط 3 ن١ يعدملا ىلا لمجد راندا فرامل
 د ا لاى دخلا 0 انفرلا

 ؟ هك /



 عرلا ناوبد بباعوبع اصو انصوصو# لماذ ى دان ةزايعلا م دإملا م ضئوب صد اظن عله دون ْ

 بارا ضال ل عانت واعر نيعلا ل دديىدلا ناحل نافيا ميسلا ممل ,لطج عر دا الذ جنم ١

 10 ا هوك يو ما يعم طررم ننتقل وارنانع ناك نا نمر نم اجري ١ ذ ناك نأ هذ يشد رعب وطن
 و اءنالوك هياتم يه ميل انحعريئل

 ١) 1مجبع دانوسد وا مما دا علما قدرا نادل نالذ يا أو ل را ع تول ل يع دمع همسوا اظحر تنزع نار نازخاد يوعنلا» |. لوب هسا ةماذا هيدع دد يوثلا عقم نينا كر نإ حيد يد توسل ١ فنا هيدعاب عام يوعبلا عقم ىل نسرلاءجح قود ال هتمانب نر دملا» 0 مب عمي لو قملذنو >وسلا حم 23ئبت لاو نو نم نا باولو هد
 م الرد نق ةفمرتفد هجو )2 طز قؤو ادد داعم اني ئدعذ نا تلحاوص ىحاب نسا امو لج ةربلج ىف هنن 5 ْ ل يولد در لد واوس عدم ع ندانن املا ناو مطنس ناد | عنف ىلا هبلط+ نا وابن طلقت هيلع عون امو نل ىلإ طباسد نذحلا . ريس ) ميهرأ ند ١
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 م ١ ج11 ةنيعإ 2 0 ظ

 تنايعي نسيب ايو جنس اب نب انِلا يو انس اره اظ هتالطط ردحنو عزل و كا

 مردافول ونا اكدو ذوو ٌئَنَع ذدؤؤو ناعلو ىالطو مائنك. ل مف لين 00
 رجا معوصوم ئيللا نال كلذ و ئتارباو جرب تشد ا نسانو |

 وعد عرس لعن نك ان نم وهاىد عدرلل | نيش انتر وئل اس ظرخت يرقي نع
 ق كنناصب لال مب كليحر انج د )2ك و حوا لامئو هلوخنؤ انو ماه

 للا راصرح ونمت مناد جليبل نا امهدارعامرز مهر دانايهوأ اراس هند رثسع 5
 تولع اهات ىازونا وعنا نمح رلإ اءرعنع وعمر ملا و م ىتدارشللا ةاوراه لل 3

 6-0-2 ول اف لاملا ند ماع هت لاك هلاولاوتمدوعا لانع تسااد مانملا نمن'
 «هرايث "ناك دادي انه انفرلاد و سصاشرحولا لاملاب جنم ماقملا نبين دامه نا
 00 (١ ةرمشمع جو صال عرانمل ١نل موسع + وسما دن و ىتسع حيابلا فام 1

 نلاىلا هس ماخلا هارول مزه ةاسارم ويد بحجملانرإ و عرش ارظم اة نح هلنما ١
 لفعل 3 امبئسو ازدلعم تاهبصلاو اىسدلاب كمدرل نا ئيبلبلا يمرس ©

 جرم 1 روصعطربقبل مخ امهروكا نامل نامل ناعلل بارك ق
 هم زرود وو دانب١نانسلا ايس اون , ناب نشب دانه مل واهل ظلا و ركساو؛
 نيكل مندوب نود نلف انعم ماعاد منلأ نسيت نسم 05-2 ييلاعا نيب نا ا م

 ندع ل١ نيو ةدوحأل نوع ه١ ُنناع هيعمل اع ياللا نليعو
 نكرة ردو ذب 3 أك يئتحدل ناك نرحىا رغداعل نعماحا هند نم نال .
 نيت از لدا مزه هريس وع نم دار) ام نسال حاب معلا
 لع نع لع ئىلأ در نواب معو هصف نوب نا ردع ظرفتت
 0 جلا وعد نسل | ىلغ نيلي 3لاجع يمل هأ ا
 شيلا عدوللٍءداول مقل لاط باد ابا غا نكن اكوا, سمس 1 تورط ناك رع
 نحا نزعت سرس نلنلا نا عمميعلا نب ىعنبدك راو قرش ا ىلع نيجلا د درو

 يرصد لل ت وام اس نب ياو سم فد لوفد وتطاحدل انّْتاوا انعم لحم

 ناك نأ ىعلسم) نك م نالطا هانقزفا أم هد وبح مل !احرئملا نلذ جرم
 2 ك2 اد اس !نيمدل يصعد يدلنا دمعت اذ اننا

 0 ئتبهلا بس 4 ' نحو اي وون 410 | 0 شلاعم ينم 0 0-00

 طر نينار ع هجح كا نب عوده فعناحر ناب 9 درر بسبع ود
 للا و تن اباوع و مشا ند ىبعرل ىوأبا ١ ,عجري نإ وِساْنَو اينن
 (سصومف ب ب بع مسنفل للاي متلاند رك عع نإ ناو ثيل يلع مس



 00 2 مم د3 م ١ك ببخوم اىىلع ليَ ى١ كك نع ئحلادولروم رمح نزيد هيلع ىلا لكما ن١ سشحملا د ددؤص 7 راف دان ال نانا ل فان رهاب سا 1 م يرينا دل عشا مناو هللعب هيلي كرملا نا يترملا اابوعم قطا ذاق ننذو ماع هنود يوغا اف ضوعسل) يا ضرس جامد اع طز: ا لح عانحخرند ةازمل ىلعوز اكشن نبل 1دلع ىلح الم ب لا جادا توب لس كانا فاتت رولا >.شدار ل فهو شادي داش -, : مركنافرنمع نا نحت ١ملىس نا بابل ا نم بلطول ىرمسملا ١ ناد بربر اج راو يعاود بانل ف نسف تاتا يلع دروا ملئ انللا 'ئنإللاب ىجولا نإوبعاب دلفاعلا رك و دنس اياك ثرأ ولو ناذبب اماني اك دان رلعو اشم مدان نا ىلا لعلم ضهر و لان ركود ناب رجاادو
 ١ يطيل نئسا نو ومع قف رلعد مرلام
 ناو نبي ىد ابكدوع رخال نبل نبل ! نيوتعر يجول ايف هالصلا باميلا 0 نال مع 5 ىركرل 'نويورسسج و صح الروح نفل ةررن مارا م اندديفم نه 0 نمعاعا ندد اريذعا وو اعطن م اوت ندخل يد وع كنمم/ ىحلاتود كلم مهميل اك مي طاعطُو ظ رار :عاط موحد سوست دا ١ نؤبحم ندعم اما نعال غب
 ذر ىتحا نمارع ل اند موعدنا عرط ةرطاح بطب نب رشا واع ىلع مارك ن اباوع ن١ زيبا طفد بس ندع يرتب تيرس ولا ئدوظ أ ل ذطجرا
 2 د م اريل اضي ارم 3 افادتي ؛ ننعاد ثئلاخا) مسن د ار ندرم ١ ١ نيه ه هانز ساو ل سل |نيجاعل نبباكلا زيدل درمل نم لكنم مهر دج 57 ١ مجلاوا وبي انوا بدع امل زن دويدص نسمح ثان نعام م الا بلط 0 ١'بلطو الإ هل ارم 'ىيىمل.| ىف_زيامججإ 2 نك نابل طاطا لس اتساع داو درلأ د يجرم ائابوع درك نشب 8 ناد ند د رارج ةدال طارح امو : ١ اوال :ىص و ئىلا نعل "عروب يزل قداح قاصرا
 بز مان الع لد نكس خي لح ىيلا وسحر طر ن ىمخأ ري زدنا
 نحر نمي حلاق“ مو زم يطع قع اد امالعس أ“ موده ىذل)
 ,ىحرو ميلع ررلعو (راعنح تدان ْن ٌتمحال/ ما او ودسمب اعمل نربآ ره
 ليش د> مع رن اج نفد نير ولاد نيربح تيد ترزعا ابه لمن د بك ني نديحللا ١ نا مرح اهدا ناك ند ويلات يا بسبع ”.صس دل نا سوو ردو شون دونا ة ١ سهل اذ هما الا ملي داملا و ةيراما يمس >0 ل قدم اوضاع 508 0 نريات تيمعم لاو عرين نيعلا ١ مادابع فدا ِ' الموس يرد اب لص هوا يتسم 0 ملا ياابو لح دراتدا نيا عار همح لاظاد مايولاخا د يات بعام ا ريزغ كد ريهرام

 3 يي هد
 2ك وس س ل سل ل بيبي سلب : كل - ب



 - دال واد اومن ىرعرل أ وأ 0 تا علق بسن نيا رع“

 امعغب امو الط ندعوا ر هذ ىمول انيمارب لا ندل ميش نع دلع +)يؤكرلا نضيع
 راحو عادي وربع لح روت تعدا نا نب دعوت رب يىلا ىلع للك منادي عد ام
 سرا ائاز انو :زءرس ,ردعيعداولو قنل اود ؤانإ قلب ل سا تالا ' 1
 'ةاكُزل الرو نليع يول الص ١ ديس سا ارث او نلول :١ ساؤ طولا ما تعداد ا املج م مسد أرلجن |ىر | قد اذ هيامرع نيد سلذملا لاه ؤمدرود ميرعوزتولو نع يبد
 مهب ناك هدا 5١ دينسر 'ملب يد ١ ورب اوباع ىدارلا ائاصا ئييابود للام اياك بعدل منا
 هرب !)نماب نب 1 ١نسشسر تبي منار ل ود اهب ندأول ودا عم ينل ل, بلطد كن د
 سرب مد عاصي ع مالا وا نت نعاولود ١ عم نا تن انو يح هجر ونا نم اندعدا
 كرِرب ىذرلا نصرا دل اجو ع وداذ درعراع نيورب نث نود اضبا دج مويداذ ءاكاد
 ناللاهر درزن مرس نيو دب دؤعئ يلا هددذاقح 2 نعال لسواوم رد
 تمبسولاع نحول ناكرل د تدل ين درج بىملا ناب رد اجر ول .خالصلا نبال ص هردوبو جيدا بصرظلو مهسا | ,يلوت منوم ا نضتولو ع نوعب ساينس قزم
 د لرب وى وجمل مس نأ دارا و تملا اود »نيكس رجب احم نجد مل حو رشاد
 ىساارتع مرص مدا كل دن اوتكل قمل نسح دل ان ون اس١ يبث راولا روي م
 ني ادرس مل رش نارشو جيدا ثمل ن ئماجح ةرلالجا نب) دلارد يدول ١ رن راوحل لاند
 نا ول مَع مهره اسرع انة داو تملا إب ازعلا ديك نعل ند ,ردع نم ىبعرئترب نأ
 دود سك د2: ىعو اللا بيان عزحايا ش١ جد < جرح و نيبلاد نينا تبن نون لذ د
 اشر (نعسسم ١ نه درم عازل اًتعئلبك د نيب درع ىرحولمهاعن راندا ستي 1 هيد
 .نزمسل مناد ع اى اممجؤحر وت رحال ع بكررد اذ شون ٠١شان دانرك ن اىجد ىدول 6و

 ادرار صول١ نوكيا ذر ١ واع ١ امركتنا ناز ئيدجج 32 لب ةريهر اناا

 مرا 2 صو الع هارع> ,ىت ملل ؤْنِس لو اخس ودا عداناهجد درع ّسص دادإ د
 لمس ما مهرحا رد لون يهد وسم هدرعرملاب نداول نس ىلع املاع مس اعاني 3 و
 هرااب هان رحادررعنب١رااننعم جو لا غر 6 نا ميعد ولمن كسراعا بمسسل اند
 امي البا سلط ول د وما ىل ان ىلع ندب +عرح مد اكد يع حلا شابا ناد لابد بسلا
 بكي ل ود اديها الر رىحو ملل ! مك نيواعصان ساجدا اني ند١ناذ
 اب ولسا حشد 'لعل دعو ”ئعردلومب ازداول ناك ناد لد هنعامبسس عاشر ذ



 : 0 2نارب ل يوعد كا ٌثدوحود حد ىمنما نح ورح ماك ى عذب 3 اند
 رمل لف 0 م نري ليجبصلا هوابص سرب نع 11 ىل نك تنل م 6 يع 2 ١ د نفك هون 6اعراتائ لزم 0 ناد يىوعرلا امىليعي هس ال
 هز 0 0 سم 3 ىا ! نيت رج خوش اا 1 قيم هن ددرعوا "نارها حق رسل اؤنمل مان روج بلل وعم تدرون ولا و يات دعا هادرا هوب كغ عودا دب نحْنم كا فاعلا واسر ل ئحلا نحال ىلا 1 ةسودتاحا شت دبع يملا و نتف اقم اذ . يبوادرب 9+ تاشالا لا !ئداف تبئاترد ىسدولر يعن طبانصل 00 7 رش اعدا نمو لو مد اىحا ثمر يف 38 اقرا, لعوب م لبا ىبح

 ,ل نكت المد ونه نكم اقع ئنلاجع م هنآ نكت نلطا 2انحارم قرح بولا ا . ير 0 قبلا لاو نا 0 مسا جاارم برعرلا 1
 00 نلعاط ناث لما سب دوك نلت يلح مقا يلح لات و ىدذ باعدت نمار ناهد د1تمايل" مثال مل ين مذاب اقادبني 3
 ا ولسوف قران د وصاح ا ل 4 نصتوإال ىئ را ىلإ ىولحيت قلما ل انو 2 هس !رئعد لن ا نك نر ومالا 9“ مماثاىاش الو ,ندح هدام ”قمللا هيمو نلدك +ىكذذ ضصارلا !ط جرح ان يعاتل ها راع 0 "نما ررصايدل تانج لاذ نهرحألع و نرتاند زوهد :نلحام ند ىلع دنا نسوب ذ ند نائل معو سوصحلا وح رشاد درا عر

 بيع م ترم نصري مد ندا فا دوعلا بلاول عمو مياه حارشل تلاح 0 نلىعا نسال رل ا 12 0 ميدغ ىلا رعد لد 6 د انرسروماب لمد كسل ١ 2نخا ؟مىلا در يسر ميطع ىناىبضوا يحد 1 30 تطوف امان 0 مداد ناداه حتس دردرح7 ظ انلرجا 2 "ني حإوا وسلا بها'وامو دحدرمحلا يا مكوك مل ىيع 0 ملانخرلا للا يمال عد نحا دابا نص درا“ يبي بعص جره نكد نه كا 00 ىنقمّو ورد ايبعل ل قعل سس نعاببعرم نإ نا "هدو ورمل ا ما نيف كك ترب .
 17 ارمعااك

 د



 ا .رمنمو نيدا رئبجم هالوكل فار العا ىشلللا جدر عج ريت عر ايو هالوبعا
 ا 7 0 ١ نييفن يكد مد عوملطا نطلب لوم مددابل فدل لوب نأ 1

 1 0 نمو 1 .فايتارتا لاتسنا بوجوب وعد جن دن لاعةرازماب )مها يمس قب س

 م تيلي را انهي ل ناقل ىلا امم اكوعد نال و عساس ب
 5 ال٠ 92 | المي ثراؤملاو دادعول مسكدلا يضع ها موحدا ن امج ودبل هند خرا هادا
 22000 لس 9 السل اذ الئ تنانن اك سامع قس ظرإ خللا نم ميسم اور سيؤف ”,لصلا دوا

 0 ل ا ابل هل 3 يالان هاوكتس ضانلا حيت 0 تكس نأت 0
 كادر .ليكتلام. 0 يع نم انايحورضبر ىقرعاشمال ىب و لئيريعح
 5 كيلو ع نإ مد ككاسلا نسوان الث هيلع الا انيصزحت نا برس هلو نمر سل و مر رص اهن د

 0 00 1 بتي لوكان ول ل قيد نام وزي وؤف هيلع بحت لوكنلا لج جرم مس نول وك ١
 ى... لدضبنا انور ا ومحُدا ند هرقل مو ردع ؟جتت را ١نباب مود هروب تشيب مس هذا دوك ىكدملا نلح

 نواير نعل ا 7 ىعرملا عانتسإ نود ا يعل ريخد رون ىقرملا

 ذداين ابرك كني هلاب إ يوب ميرع حجل مينا ملول ءيطعدل واو ثذحأ نيكس دا نيلع
 1 م هيل 0 : ر يدا م رنا !نلععالا هيلع ىرللا ىسلت د رحم يسلم ىأ
 نبل 0 . روبط ون 2 بص دش نا لاول ىلا ىلا دوععل ١ ملي كذ سجلي طل ناري عرم
 002رهئع ىف |ييدد ا نكي) نليت ماداث يقلل يدرب 0

 0 00-22 رود جخ جحا سل حزم يحل 0

 م يد دش 0 ىلا
0 1 

 3 ١ 2انرسعرللا ؛عا سب ىحا بتي ميدو هر !نصا مشمس ان قالا ىلا
 قي لارا" داب اع: :يجوا حسم اد ىجل ربط ىعرملا مادا

 برو ب« نهال ةرازواد ابل دمي ١:ؤّنك مص ل١ تاطفسملا س
 ا. اوسلا صاحي ١/ هرصعارع نع يىسرلا لكيلا ١اسد مب 5 ١ «معافعو يا انيذ مد يبل
 ا ال نكي أش ق١نه سجنوا ير هس نسما زاماد

 ىرردا ١ نمزنه ” ندخل ')
 كلو نا ١مىب كة ضدرو يعل نب لشد مول دارحا ىنحم يئوثداعولا

 رت يحاك هل كيد هيلع يرملا اع ىلحو يزل "قدولام جز | ةبل انامل
 2لود ناتو رعت َّق نرمي مد ىكتاوة ابا َن : 2 ا و مح كان الا داون اك منبع حا م ناو دخلا" 'يعىاع خا نوم
 نوهرانم ل لد لوخلاب خجل د 0 ةتحومفحلا ولولا

 الذلارض ترسو لمن امودطر ثرى ولاه ,ىللسوو ١ نرباارثم اب كالا مدلل

 لسع يد
 ماح
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 0 اعف تاتو سمع نما نانويشكب انوسكب سلاش قني)اناد انا رود اما جب رض دوجواع مالا ملا ارح لؤى احم هادا هدايا امر مما نيب ىايئح ابك سس بلطو نك 0-0 العا و الثا الاد 7 الث )نمار رود دعانسا للعام نيود وعم نائل ارض ماداولاه ل ين ينتازما سد عاب دارلا نا )حر ولا درس جنح ث ةلسبب لوكا يدلل ملام 0 رينا ١ ١ اه ىعل ده لل و2 اياعوبسا ماروصا ند يوعرلاك نيىعردلا دا هل جامع اراب ئيبلبلا مدافا اكد هدرم عر املا ”,رماع لج ان ىعدطلا اس نأ دا رحا نابل لاو 2كم امفرؤا الاوت يلا نإ دلع يي ام ىمأنل ريس نا ١ ىتحاىلا لممم ١ 8 ريد ١ع: حارس و ١ب امسحرطرمل باوطلا١ سما ىف ليسا و سماك انالث له جنان 31 ركن 21 ليسا اه باحر طرسب جرح د جاجا مهايالا ( ند ون دلي و ممحاذ لو ننكر لط قر اذتخ مدان ودملا نالك يملا دارا اع 2 10 كزلطار لاما بدا دباس لنرل رلا أو )لل اك هرج لذ هدح ىجلا نو لح 7 و روع طرد ارا ضد رود يملا نم ىنحاهرسبف يغرم ابرد اليضرم انا : َ , .,ردارجر يل اولا وبن يدا ىامحل ما درنر اننسماد اتاي نىحأ 5 نينَم ًايرعرللاللت ناو دادر طنب مام هدو وص هراثا د حاوملا اقيوص 4 لد 291 ورا ناو خالف نردح درؤد ن ان :ن بعد نرنهرد هر لت نبل نط يرن ان
 ىلا ايت

 53١ وتم نيد ورع 0 ا ماعد دزكوا ف ثرا دالد قليسلاوك نردع دم لك )ر روب ةنلذلرح د م نيو حولا نزلو وكتب مدلل ال طعب+ لون اذ ندح مما ناش 3 مالشحاب رعب 0 ا 00 هيدا ناواصدر رز رئحاؤإطن ناذ لسا َنل اه دل ريا اقدام 0 8 00 مر ناك باوطذ ا لوطا 5 ب - مفرومه ىذ ةنالل“ 3 :رم نحر اما نيودشلا ١ نهيباع ا نط ملا رامز ىومذا ”ردعل د لي يما هاما اذا رايب بلاط م دا : مناك لحل سرا نقرا طلعغزا | حا ع در انو امن بلوط
 0 100 'يلحاأ ام هكا اناا واب دويل ولع د١ وني > جييجر للام عحرخد رمرا ام ' وحاسم ربا رماناووع ننجج نال كل نويل لد نسا! ميداع نب نينا د سد لاعش 2000 انمي ل كلؤولار هن نيس ةررهلا ند قنئنح رلسورب مرس ان ثببسمل نب وسل ف جر ابم ينال نوم قتسلل هب نا لسشد نتانوا : كي كد ىبكرىزدسس رع ان ف نمل ناساف دصاخما ! عدنا ك 35 0 لح 2 0 اسد "يبدو ايسكو و نر يدعوا يبس لو دا م ضدعدا نمي نا ىلا 0

 لادرع

1 
3 

 ( وه

0 



 ياناننا يلب ابع + 1.اذ ا نيتنتلا مراد ١ حف ساما
 و ةلسملا لدن امهلّزح اىلا يلا اهبسب لا رانيغ انجي
 ١ 2 اكل ١

 لسد هردءال نيل او ذندا ناد اني نلواد نيسبح م '
 نسسحائل الأ نعامإ هدام ندلوغس لوئم" يي وجل لا
 ريح :دريسماد هس نيوملا يا جسما ل يت ئتم نيلخو ديلا ىد نم عيت ناكمألا 4

 امس عب لون او دامب تاك ىبعلا ين اع لود دنس دروادو)

 ىلع مدع ل وول !تاجاد رص اس هلو لسرم مسموح عر سل أل صرح نم ظ
 اقاحان د اكطبصبوأ لاخلا نسب ,ناح نق ىب ل ص ىو حمستوا رع اى ناكودا 1

 ب سيابو نداسملا ير دايت وار جدارولاك نهوبت ميدل يحل و لم دابق
 ااييمع أر نيعيشلاإع ايبزهلل امي هي انعا مرعل _لاويلا سارحا و
 يلد هن تريزست يسب اهاناو ني اى تيعلا تليف طزواتسلا
 مؤدزد >3 !لعارمعتدحا ةبدولوا اننا 0 ١صريبب تنفع هدول ىئاملا ملمس مح
 مال ةبلسل ار جدايخا نيب لود معمل ربا ل قمع زن ةداعا ىلا انوالا حاتتع
 تيسد هبل محد بح ام ند ىدلا عراب |مإءم لك لس كبروا د نشرلأ
 ةلسل اف درزتسر يعدحأ نيد ين م اما دبا ؛ يجي الو طورس :ريلال ان يبد
 اىثرح ائبافإل م قرحرطر قد عودا ذا طا سللا لد امس يامن لكلاب هل لد
 مذ ندا ندا يملا هيد دل ااه ةقاياحيجع نامل لسد ناب وه و'مددلاد يك
 ١صروا ىذد :راذ نس م نير ساس ىلع نار ودام دك مكس

 راؤاناشدا منسو ريدا بستاني كّسرح مكاو ءادونا نايبدا نامار نك نك مد
 ناطو يل اناس و ميماررع اهدياح مل املا نول يرق ود سو لرصاللا رع ةنسح ىلع
 ل نسر ندب مك ثار للذ و نش !نوع رد ناامعدا لا
 قير نال انهو ع الار يوس ارب اف اق يح لن نذح :تسوتعن ىلملاب
 يدا هب جي رد دا ص) ار صاطرم اك بجو اب محلا د رئهمعلاب محلا نيب ند الد

 اهرحا نكل احب ود نا لك تبث ناك اح ض دان ناذوحأل هع :ذ ايد ميد
 ا هما 3 ف 1 ا ه١ بخولادّرحَل او “يدل اد*ىدي

 د ايسسس ١ انسب ملناب يح لجا قام جال نأ رجاشا دافاثلا
 ناو له نسال 3 كد هايد هلع او ا

 ا[ بع مانام اف اسماو)انرضر عويس نيعلا تب اكول »ل تدارس كام
 ابي اا نانسا لطتاذو ١ لل ماراجم بسن تنس دس اس( وص ماا د مس

 جيو رديع دريس ندد لحارل ايجي هبل ١ باص يع ىع نم م د نحال اند

 عا وا رص اس تناك ناو 0نسبعرم يمد د دود اؤنإ ها ود اش الي شق

 00 ر ه١ نسا ماب يعدللا مست حر للمولى نو نيدهاشم' ساكنا :يزجدا
 ىف والد نيسح ديلا نابل مرد اوضح امص نجا ثادا الام جيب ظ

 تمم شاوسا بدال وول" هيب تلات نط مميت ةبصائ لحارلا نس



 لانا قانا عر نان نود اولا وامصدم ل كن دل
 د اي حا ذأ ب هلا عريش ند ناكأد : كن ناد الا 00 نمد جس جانا عطاك امري ادت كينج 80 ماج" ا موكتم نعد ننارو يسب يم انا ولت نيراعم نم بز بالا هيلع يملا ديرب سا جراتلا ومحو اتمام مل نب , 5 دائيلل نينا دب دزه مانت شاان ديل د دن اجاول 2هردب نيدو هس ذاعا ّْ ماقادوحا ةيالع ع ذارلذ كو لخلل اب, !,نيارر اص حابس يس لد ديم و دابا كنمدت سوللس دوب ظ ) قزنوع موعد ديدان هانا لانه مناد مذ شملا نمل

 0 0 0 ةراقيللا

 خر ع روس نجد نك خالل 22راخا نس ارد رولات داع نم ند 3 لدن عدد ةنرس وع نرد امج اىس ئرونبلا نتج اذ تعدم جد :رداكتماداهابمعرودالد 0 هني ا نعوم 1 1
 رمدارفلا عام ل6 نر حا عرب انا نادل او اداوم عود مانا نيف ةرمل !رودرل د 116

 ارتططرو نكح ذ قكدزح ذا اردد امره رح نع تاو ةيوش أباه بوع»و
 .: هوايات درا ا ىاوأ رعد فخ 0 اوسر ارث ْنَح او هسا ثار 3
 ىررعاوفن ملا نجا حييت رك خس ماا ل ناب اوحن - را رصصتصا ني تهراونم نارنحا يمر ندع
 79 لصد 1

 امانا د 40ج ميلر قاعا ١ نال ذاإ 37
 ليات ١ 0 داو 0 ء جرح لا
 دوب مطار "اند كرم محن ئس١ قكمرض جراخا لادود
 نت ةلافسو اد تسي: ريع دايزل ردا معو نانا يل اجار

 نداوازح >رذل ةراعازا هرجاو ا هتعدوا و ردح نار ثرررسول سس تمد
 ا هانا ندالك دارا ةوحارل ١ دنا ”نولؤا و ءنه لسد ع ءىلاب د ١
 العزا دارا ددا اذارمح يعازدرل ا اندر تامر
 مود وب تعاؤا داعررلا و ندا و١ اعبات وا العا مهرج 3 م

 قراؤ هدو 0 د نلطربا نيل 0
 1 هسة ندل باو دبا لعام رح ناك قاع

 م

 اي ....وف
 _- ك0 مدلل



 صوب مرر لام مدل عدادراو نم ايي نئحارل د هم انغ وينص هيبلا "نإ
 |نلا هم ترش لاقولا# لادا بجامعل ليلا ناك ةل سب ال ٌنيح بن

 نيل انانيج ءتحرحا م يأ دوقكسا لاثو و مل هس صون ةنافركناذ زو
 لوول اف عانت لمعنسوا اىاشل | يل حرمسم لوا فركدارل اب دعس ةركم م زكس عقال نيبهلر ات ١ ةراحإنو ا اعرب ل عدر دل ف ساروا ابا نل ىمذامب جل كولا رار

1 

00 

 1 ل

 ناكل رانا ند هيض دوم طاع اركنبب نا ل١ هاوعد عمت مل ءاعدا مم ١ محجر ]نننجوكسل مندل ردا نمد جرا الس 3 انل اكن امهبسب بولي ميد بطسما|م د نقلا
 الهال انش ال ١ ببسن ارب بوج دمكددةلدانوبنكا هل نكي ملا و لاهو 3 احوب نحارس
 مكاو لاوس ال | ببس ا نال الل عيلع لائنلل اعد بحطملا يميلالاس ام نياكدد
 ةراحارسكن ابح لا ل عز وكدارعا نحا مط يعامل قياوللا يقل نيب قزسلا نه مربع
 ضل ئيعللا دهاشلا ]نشروا هايس عماجا لادم دل طانتكاد تدانض ط انك مراد
 طا لن 'ملعلع مذاعغدللا يسكر لع اراه انف شد امرلع كبزعرو ناانيعملا ف ىماثلا
 مانا امي ول نها د بس دلل مات اموت نان بكي سلك عداول 2 هبل ىبرجلا انادي بسلا ناي
 كاان ل | ببس اعوكو مرح كالت بعرارذ 3 1س نم ند ركل ماب ١ث نيا ) بحاص
 مذ مالحرا ني وهو ناي نداول ونا_راند لا ا لانو لبلا سد اطاض دائئعأ يئحات
 نان هاوعد نش 'ن لسيحو نوفل رك هلى ضح هداَئّسعا) يحد نميسلابارا سأ ُِس
 مكس نع ناك 0١) ابع للف لا نما اراحا مررت يططنري ع 3 انساني نا دك د
 كاس )نت هطول ل هاعدا م جب لاح جسم حا ئم 2 لاول نع
 حبال يبءاهزا طلب يد لاح تتم علا روت مل ةنبسلا نال جات 314
 راو هاك" جنح د وحاملاد قا نم بسس كدارصا ىلانبا مست جوملا ضاع راو
 جالرعوكرا درع ةد ابر ن١ ته ملا هاو لاك طز نيالا ءْينيشبلا ةنجعامود
 لا هرزداه نقم 'يهدرطلل نه ىلا ل اكد ناصد ايس لب ك2:نا د [عجوبتحا 2 ورغم
 © نادر اعد وذا فزد د زياورل امون ملا دش ةيدنكض رسل و ةدايز امنت 3
 1 نا نه أ درع هدايا ل: نؤلدول ودا 'لح و سر ينذلا ىا ع 'ةد اميل رار

 ]حال ناكول زل ضر ادي ةرهد ىد دنهل |ريدلانينسيحانيد ان ل عياد د جيدا
 يئردلا نم نجلا لاذ شرد ابزس نش ايد مولسا ملراوا نان اسارز لحد نهال
 رس ل امام نشد د ند واما قس نزلا ةدابن ىيجسلا ءجيععو نذل نيون دان اس )
 صارشا و نادض امس ١ "د ىع د نهانسّيح>لل ناك نان نا ساونبجرب
 صاشلا ندد ذس لومع اع عا للم لل | ويد نسب امجد يسد مبر 3 ]و تاتارللا د
 سيئوكارعر ودول امنب) ويدل ةمعوابإ امعض انضرع ذل مند ناروعم ناكوذ قد نيحلا2
 00 و ل ع ملا

 مجوا اؤاثلا مىيد) نيل ل 3 د هزم عم اقاشا :ج زب املا نلرمكعلا لزنخي
 نم رسل و كاما زم اك بجع انه الك نال ند داعب ىضقالداتمو
 ليبطر) ثلاث نسب را امه نيد ني (قنيعر امم يا اه ىهل لنا
 ك١ ناطر وعن حجل 'يىحا وسا» نييسو جرس ب ليجمع سبا



07 

 عد ترص

 ناحل رطب دا تل انوا 22320100116 37
 نال رك ذ) جبت نيرإل لل اح كن د نو بد 0
 يب وازن طم انندرت ميم انممراود دو ىلانا د انزس اما بوح ك١ ريف اصد اخد ل ضدي

 ظ امد انك قلص او ويكرر اند إل امزح ىك ذا :بحاسيؤ جد د ضراغأ
 ظ ند "2 قيس يان الع ناك لنا تاب دوصرملا نال ناصر اكتم د عيجنيال
 ا لك ان © :نلدد ئاريسد وتب نوا اظن محاكر ١م صرل شاكر ر هد
 داراو اببكدوا انكم ناب ند دوس مانا ععع نيد ”ىيعارس دارت هرح د كرات
 ,نأذ اتفراؤد اخرين هد عردا سر صر نانو ديلا بحاص+اذا و يقل ءاحرسا وو در
 لمد ايرنادةرجد] ممنؤرملا ىأ ايحاص: م لانتملا وب ذا مىحوإب عحانحر)
 ش ف نلا ريب نيعلا تيكر يود كلم ةرثما 3 : 65 السلب مقسم وبه بسه ين نم

 نسل ص روس ناد يبد نوذط|ول 2امرد اب قرسامعرياع 4 مرحا دع لدا نيسان عياَملاد١
 مي انل نيب )وذم نيرح اًسوكل ناي ”ابزساو اههرحد ديالو ةسمت نحر] 2 نالملا
 ناز ائحدل جيولع <رانلا دريفد نام راك اوس به نأ كلو ببعس
 هرزد نضأراد يح اوني بل يبامهرجا تدي سول معد دوال ان دا ضاع نسمول ولما
 نبالغ عشلاولا» نال نيرا دود ةدعرص 3 أو برجل رود نوياعا >-لد هرهنجي ر

 راما لا ا شوبك وناذ 2 ىردع نانا مرول يشار اند١ دبر يبا نيباراّرد ١

 ولو : اب ىذلاو جرم مول قالا فنا تيوثملا نو رودابدل !ثددحل اًيحد
 نو قرا عنود لح ازداد“ 3ل اند نجا .نأعدانرا بدرعا نإ تبث١
 زدنا ادب امحلا ناوان) ادا نمحلا قا نال ا 3) عوجرل ئيانلل
 )نكران دس ا هك ونا سا شلاوريلا مدد ئيعد داس
 : 31 1 رويبا نسير و وا وكل منسم بدخدا
 وسالت منلطللا فالكل ىلا نم كدا دش يب ف ةحروملا م نس وصد
 ا ءراملا هزحاته بحامتل ناك نأ بهرلاو ويوم 2 انبخل
 6 ١24 اًوم ريا اند مب ناطق اشد لاخلا !ةنالدا تابا ا3:ُنايسو اسسدم
 : وسمر مك لصد اميل ننال انإ١ نب دبوباسا وداع د انريملانم يدا 2
 صان يور ان كندا اسسل ايلا اجصال ةنصمرلا يمحو "رت الت عجن 'مىهحلكد نال
 وبلغت ركل لاذ سيلا ربحا يمد فروا هاشم نيابهه يل ؟ةرحاتشاد نصب
 7 زاضولال ه١ نسر ص ميا ىلع ايو راترعاب ةيداع سيلا نار د مامي لا ىرج

 1 ا م و اني بسر
 5 ها سار ديد داوا ضن ودور و لد نب ل انس ١ىد ان 4
 ب4 0 نلس ياا مؤنس لاحارلا مانا ئيّسس سرع
 ا ةدداعلئارلا نيرا تينا نب ىدر ولا سبق ,ىيولبلا مالك ميطع لدا
 نادم اهدئبسا١١نيازا 9 دافع ظنذو ردع 130+! ر ريد سرس
 مير ايصال: ككارل 6 يملا نبا م26 ضااظررههاطلا د ىصل) اوكحازه
 نب نيحد بيقانّيىللا دهربد م نحت لواها متر رمصلا سيلا يد. ةوسبد

 5 دسم د( >> خه مل هبل تق اطذطبيبحبسايوا لا

- 

 ١ بيس اديبلاا ب ا 7 هكا

 ا

1 
0 
0 

 3 ا

 ا ١



 ٠ ءُبِسلك ماؤاو لالا تيب 58 نحاس اعاساولا نيروَت ْ الط 95

 ص 0 مم سمسا كذع تدك مسنول ان/| ,ء ش 2 4 1 ظ

 د بيس يموا هذ الدهون و راوكنلاا

10 
 هي

 !ناوددرعلاو م
 أم

 كدع هدازملا
٠ 

 ليسو

0 



 2 تفيد دا انا قرص 0 00 ماماللإ اًدحا 5 : نصا تح ورد ير
 دم ١ حيوج مرسلا قيح نمل قدا ةزد سلا ١ ند ْ .ئ 4 انداججد ىزنمه ١ديهاط تراس اول نا ظ 1 دانك لة حاجإ لاهنت هكا دانس جل احلا فكس ول ١ ناسا يباح :قلطع ةنزلل من 3 رد نكن ليلا يرد كلدعدرازداب نص نحاول امر نس اى اح ةدسمل - قولا د2 جرح درع ةمنابلا نوئنو رالف وسما نم 1 نكذلل لاش داقح ] . عوجرلا مدع ىاسل "كم2 !ىنفشم ناك ناد خاطر سس |ا حك نقيم يذلا ظ حن ىلع + راحل جرراتب حا نا رولطم: نب ىل مدع :نهدحأت ظ ١ 0 0ر6 جف ترجل 000 ظ

 27 3 هجن ةارعد 21 ىلع نمل اب حجج نب : ا 0 0 م قسف 00

 2+ ؟ مرارا نادل تلا زمرتلا هلا نملاتع كحد نما يلع جبره
 1. م 1

0 
 0 كو ا 231 5 9

00 
0 527 5 

 0 0 ”عداإوأ 2 نهتم مازام ميشا 0 احا هلض زد نإ ”لدؤد اعطد معلا ١ يتلا لعبت ١ عداد هدام 00 1 اهدنا محاجحجإلا ةدا نات ان و نيا ل دعما نشا مادخ در يبل ١ دانسك ملام مدا ْ مقود ارإف
 6 0 رت ميول ملركاس| ا ] ١

 داو نحر د ديول ا د نيرو سد نذل يدل“ 0 درر نادرب يوعيلاوبم لامه ذل انجرح بسلا مهر ذا نال روخل ] ( 0 ل سل يا ن3 مايد انس يق ظ
 "0 اد ضاع ربح بح قيل نرخ 3 لب ولا لاكن نشرح نع اس نلا ىلع : ا ا 00 ْ ل عننا د يجدن هيراض افا اؤ ندا بس 2 |
 ال 170 نأ ماا  دعزمو اقسم تالا: د: نجحمعت ظ 0 را سو طر نم ند احد ١ ارت نباطلا با ند 15 : ْ



 ١نك ”“-س نببلا كلوحا 04--- د 3 ا
 ان ل ا

 انياب رهام يع يتمعلا ريش م ناد كفرا نّقعلا ْ حر رع يونس نك مدالع اهناننا عم نكثحا ما امي
 ناب ذ >اهتلا نال ناد املاب 9 عا بداح را
 ٌةد ابر ىلع منسسب ل اتم رهاسلا مدي لو ىد حافر وملا اهو نس ةاوشدل

 ةظاببلا منتج ند ىعافننب ؟داعّتجر اننلَتحا١ داود لايجار ندا صر"ملع 1
 ةراجال ا ماك اس اند نداؤا نورل ايوا جيس اثلا نول لفل اب ةره ىق "ساكنا م 3

 ”0حروللا و ٌسدطدا د ىبلطملا ف نصرا و تغل َش نا ا قابلا
 رئلطلا ياتو انلنبع ىئسلطلا | حران نود نا ناوخصر اود لد او عك دىلع ئنا١ 5

 نالوخ ال ادحأ درج ناب و نعد عربا ل عم ديلا كلا يمددد حور ١ حر انىنع

 ىذا نسل ومب سات ديد دو لاسملا ذ ١ أف صراقمل إب < ادريس دل

 انيريرت دسم نمل بجرلا نّيعلا ناب بابج نال امدح اوا انولطا نا لو

 كلذ درا سسلد ان هادا رعرعامس غول ةبارل 23 نسيلا قالثلعا لائحا نعاس
 ل ان ىب قابس م١ نم لد يا امعرداول دئالذنخ ) نارجد نجم ميد د نب مد

 ازا و دل ند هل معاصر هب ول نعول داون ملكرحاللو لراس مهرج وب ندأ ناك
 فم اتيلع ارم املع د١ الو هرد'زك نيو انيبم اج ملول نلحتْةنس:طو هارعدا اه
 َنرد2 وملأ م"للسو وا سا مآ طابع لك م اقام
 معة دإب ايوه نذل 0 0 دان ننيجا ناجرنّمدل
 هبل هدرتل واخ ةرقر ذر نع 0 | نم ه١ نس ف ننال د
 دبا روج وعدارلاه 0 0

 ا ١ لواللر ل ١ نسر يا

 ايد وذ نزدودل؛ 3 جنصوانا
 0 بحول نصر اود اني 'مروحانمه قل ,
 بف [:رضراخل 0 دااميدحا 1
 نلحدا 9 رد

 ب
 انما



 +0 ' امهعكانونسان آم :ّْي رردادضابل اطو هطاقاب نيئييبلا قا امان ماو ركنامهارعد
 (  امسرول نلت هب - ١ اد نيد اقاكلم هدوك غاشما لا انطئانس ءائنصد اح
 1 1 0-2 7 ىدقوم وا نب اىاسرحارلكل نكب مولا
 || اذ مولهم اع ئاتنلا رك نارملا مم اهعران ئلتحا نأ" ى

 0 ا ا
 | ا د كل د ويم لاني ل اسر دىلرملا ئيعول د ىف نمل ١نشوحلا
 5 :3ًأرتخرارامهارحخا نئلطارااممدط١ نأ نائئعلا همني انكر رمل
 روح اهلها فاشل د طاّرس لاب رج ملك اوتدس ل ١نكدا ثيحر سنا ١ اه المح د
 ناياناض اس رض تنال ادد نيزبب للا لح نب 00 ةارب 7-0-5 انما
 1 2 قوز دعس زعو اا وع دج 6اس 200

 ظ 00 الا

 ده

 1 َ ل ا 0

 1 ٠

 1 لسا ل م لَن انانب 0 0
 0 جحا نس ممتد نمو ول تان د: شمس لكان دادنإ زن خؤش يره لاو
 1 سا نمالت ىخأ نا اميرخأ تتفق ناو ماموع لبر مل رم هنسواع
 ظ : التل ١ وجو نحا انا تنشيف يَرحش١ نمسك د 'ةدارملا يد 5
 |[ ايميل هد وع لكبح سبل ىنن د اىوفد اننا انطدانساو يصر ازعن'' قد كي تنال

 ٠ النيل ةطرحالاع تيشرت )ناد تاعالا لإ رامز يهت ةكلكرجا لك 4 7 1 اسال ا ل ا
 . مهد جرعلا» امصاو نيت 7 ومر تعسساعرثاعا لكنا لايعمل لك داق
 اًتددومالاس١ ع عرعن املا مرس) لس كلان ىل اه سود ملاح نيكرسا

 متماكرسس لا يف اوال را ساق ارحل
 أمس ريد اسما لعمال ذأ لك

) 

 أ نما مز ذل اردسا موس قاطع انا 3 هدعدج 3 نات

 ظ برجد و
' 

 ١ جلس مست
 مناد وفا هب ساو زعل اا رددلا لا ند نضاشلا نكي ملا و١
 تش داعب تاهورا زرس ائرع 52 هب دى رول
 0 يي ادعس و تولا ندع هلم اننْيت م١انعلطا
 لك نلحو امض دح ؤنس ذر اتصراؤد ١ اداد امصراؤبد معا 2 ”نئيلطا وا
 1 دياوا سؤ ن١ سوصد هس ند امض لمحا نيش ماا دبا دامب نحلل
 7 . تالي ثر لا ضل ديب نوعا نمراّئدلا م جل نصل قماذ امحىنبع

 | ةالمااؤع ْ : 1
 ناك ١6 هع | هك كت ةف



 وص قدر روق نعساؤب ثلمئرل) لانك امس ناونملا دن وعدىب نلسأ ١١ رياملا) ارم فار ويسم بنا نع ضرع تاموا رو ةكناناناذ ض داّمسلا لابهذ“ [١ ثيحيحلِملا نط الخبر حرش كيلر لا سود وينام يذحا ويد عْرسيَدلا هنو( نىرب را نوما دع تمرد لا ر كاس قابح هنبار فوذا حش مام دن اناوذ كليو ١ 0 م لا جب مالا | ه ين 7 انج ضراؤلا ناب معروف د دو 7277 نيو بوحرو .الةرهاظوام مغ نأك 1
 ريدلل رئزح رجلا مدشسد ترد ىل تدب الع هريس رص 3ان + منج
 معرع, نها توه ند دبع اننا ندر تملا نوت ليسا قيد 3 دن ! موكل نا هد
 يرحل اورو ان رسب ل ا صرلا مرو هطاناع ئنشملا عنكاامع ماتا نا نابعس ىف يصرلا دداروسا تراس ميسا ل ذو نامكهرى م2 )نولمواع انزل اول ان
 ولو ناقد اقدص ممالسا نرد يس ب لا انباع ملاسحا هليسب لش حاس نلت اناببال لاوس, م نط د نبي دىرع هيب انتظر سارت ملسللا ير سرت مالس 3١ ندور عانيت لذ ىاامارم اعاجا يدنا ١ - هذارآ# ايرصر قد لاش ايح هانيئار نتلانناملعن لا ىلا ىلا را صفت يرحل ناسغس قامولا ىل :ءايحا نمل نام 1/3 ىل ابد نيس هاذا نا .ء قعمريلملا جنم م نود د نه امحاس وص ناد هسحل يق سترل 12 ا روكا ودع ماد ن نولازوصالا الواعد قاصرا قرع لاا وسب ' ام أ سل ١ لاح د نايبعس فن ١ ناض حسا لاغف نامتتمر ىف رن أ معلس ١ ناس الاى مش اولف 2 ١ىمد نصراؤدل ١ لا ىيتس ىتامح . هازار ىف ىف اياه دع أس ايذدجد او.ظنلحع ةدرلا هدعوم ةاو وبس ثوم رع ودان ١من هاو نمد ل ذل اذناذ ىيعتاشا حو عروب و درا نوم ملاح ةرئزت نناع ملسلا ءلسؤتإلا نابع نكد يشل نييشدرهعت دابد_زووا عقدت هر صمم
 مننا واع عادا نايات قد اناىبع مي سا ) / ص ىودسرل دعم صرخ دةد) نع تاد

 مروا ل اذن ٌنلدح رجل | ركع تاميح هل انا اج اًينحا د امهرحا ترم ىلع مص درت نما نازالا راي لصع خمس ناك ناذ هسا ةايحف ىلا تامؤلافع كبح مبينا ثرابد

١ 

 نإ قرض انسي دبع تاع نيسيؤملا لائم نيو ابن يدسس ئيباد .. يدا نيود نع تامول ةممطرخا لاند ل هينا امزيح قدا وسكع رم مكمان نبل ث سالم مينالام و رصر حربا لامي ترص ارنا مدد صفا |
 لست 9س را 215 نحيا له ناب ت لرسول راسم تلا ارب لما د اللاماليت انرآولا ندص خلل الا ئيمالس اا بدر ىبعا ىتتشا دا نكاري ىبالل) ىرعد لشادزكل ١اقنوسم 3 نانسالا ندب نداقرشل ثلا مسا ”ندو ىلعا قع م2 راش ول اركنا وانما ما نيد ملدا نم يسارا ىنعيرلت نيد ايس ول اذدا "قياس نوبالد نرش ناب لكذ سكعاما نوالا باعد لارئرع م 2١ نق البل و را لمد د | لصور ة دان ينل او اذن عذدإ د اامام .عرعص ل ةيعبنل اد عتع أعان مريت. اللا ةعربب عن نلاحلا دال [يلطمير أ نمي قدح ندوب ل ىف و والحي ود .ئح يمسك امه اعتن ! نرد | ف مرنكد مركدع لل ولا نال لفعل إب

2 
١ 



 تانيا يبوس احول 7 رلسنلا لفل ضي مل ندنما ح١ طوال ١ تمس يزحا
 1 وهو ١ نو هل »> ىمرلب + 5 ةنيسررحلا نورس لانو زم وهذ امد ماسلا
 ((  كمئزواملانع'مائان قولان جان اكذب ىح يعم سموك ا مرت ةاضلا ىف
 0 و ايراد انهن لتونس خضر اىتسلا اد هددا هماررلالا ,يئمدا ارشيد
 ١ فكر 'هد ادا قفوطام مرن مزمعم تبع ناد مارس لا منح نكع ام من نفع مد

 0 11 يل لاخلا دجنؤ معلا اذ هنت لنا داعم هحرول ةرهاشلا ند لمعلا نع
 . يرخاواك امس مرح تام يذلا خلهم يف ىلعا هدا ةلس ترسو ءاضوألا ؛رعوهد ظ
 يراك نكح آد ند دولا نع موا واح شط حا دلّم داع اع ميم 'ىسعا هدا ظ
 بسم ل انهم مرقد ترها رم اخ ةنتعملا ناعوأملا نال بعس ل 1 م ىو نيدبسلل "01
 هدد يدي مرحل امئمس عسا .راثلا نحعا ن اورد عةدايرابهم الر ساق ئبسْ اذ ظ
 اس تعا كو نح م 7 نيّيرعلا نازك 2 قيل ندنمع لشعا 0 ظ
 ظ ونالعأ ندا الد نباسلا ( ا ارض د طورشسملا 2 طرخلا راقد لعاب نودي ْ

 ظ ناحل اقعب عش لَم 0 اندلطا نار نحاكزسرلا و مولا ىوذالأ ظ
 | نمؤشب نه نما كلذ هنسف لفنس يعدل فى لشد 2 نيمو: نزعملا
 ظ جداحم ايل امعردارج دانس معزملاو امو اقم الولع اردشاو ءنَسن لَك
 ظ ١ بوتر سلك دوحد د را جى خدت زب وللا نحل عم ئراسل ىلع فيلا

 نموا لهاا وسوم هن نسل و نقف مدني رو ل رىلا هرال امس ,
 أ نارباحن ايرا دو هلاسسلب ك١ دتلدوكو ماس اعل ىدو) مدا ناببسجا

 ٠ 00 د نع رونأ كجاملاهه رش اعاو نب ناحريعد

 ء/ الئ دو اسحل يبد نع عوج انا اا ماعلا اذا ديصرلا مس ملت
 اس0 حورس ديجتا0!ل ودق ىلا لالا مل يرعا ثان |

 ل ناثا ىحلد ده هامرمل١ ضرر ابل ١فدزئولا كرد رد انسى د نال لس الد ١
 عب اا هالو مزعل عى 0 أ نِن [ىيسان نانياجلا نإتراولا ,
 وجار لج عج يعج دايك لكيفأ نذل ئيسبح ل16 دايس ماس م

 اقدام نسعقد 2 4 ىلا راندي 0 تلدصو ماسروعنا مل احنه جلابلا 1 ١
 ظ رعد للا ني انلا 3 قو ايكو صح ثدى ورد اعئم نياعيت ا نس زاخر عاما ميعزا نصإم وشر رول" ةرحا يح نك ىذا نم بعدا كده املس ناكد دل ؤ
 ئووتلا رفح ويدل مو وو س شل ١و لل لاين لرصد حب ىلاؤد هلل١ رصحامب 1
 ىذإلا لاتح درس حر هوب ناد ضمها لعلب حدرطس هديل لدايجإصودا :

 اروع دز بطت امهلغا سرو ير نبا ةحاسا) ىلا ص ؤعلحد قرشا ا رحم يا
 . :ددواداد ١و١ لاذ نفع نم انردود مارد لا ةرهزا ل هدام ندا 'نن نسر اعيسو ر ا

 ا . تياقا طل قحاب ف اشم 3 ءاطزحو عنزي ظراسو هيلع ١ سدد ةدراولل ام 1 ١ روش هذ نترتمحب يطت ودع مايضر يد ثن لاذ يدا نبار م دوس مهاسا ناك ظ ْ 0 ١
 ١ دهاشلا طوس نم امه ريع مل ارعو مالسا يا ل / نع ريا سنع هاو ماركت ا
 مؤهل ضضيساو هع قمل 0 كر خاوي ناد حاس ظ

 م مند
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 بللاؤ دلاقاملاف الخ ,ىمسراع ا مرع ييئبلبلا ول 2000 ره انس دوما
 مالا ف دانإج 2 اريع طنب او درع هذال مكحول ىزح

 ةرساوإ تاس 0 رشم ردو يدعم منان دو 3
 ها نئعاو تالت طا سا نق 3 , جرالا ب يحسب باص

 الام موك و ث كن نو سد ب فيلا مارا اهلا َّل اة نكل امإمع اك ::
 ز:ساوبراخالا وزر صوعلا ناسا نك و قاجحر مد بال 05 ندولوالل لير

 يقم ةبا قماح ليجد هس اللا نه مدربا جوله يدزابلا
 ا(ضالصدلا نمت قدا مه دحأ ىلرل و نملك عمرصوب نا ىلد انان اند ا جن ارلا ق
 فران خ ثوكو نين ا نيب وزب نبك تدعم ف باص ١ناذ ةعلارلا دصخالو
 اطل ةلارملا نم ليته ننزحا ىرصو طاررش) حم -ي ار ممالول ناسرعوررم اف
 ردوك ل ركب درجشسال) اخال اعجيالو ةروك نلا د ةبرخللا يهد املنت الهلا "ا و

 بول راسه دنوكر جبت هد )سكس, لع ضزلاع عاول' نايل نال جس يب ند يا
 خعاج نا صا رد رممجرباع ند د ند يبل ةب اغلا عرجرلا طرحتي يناثلا در هب
 انزل كرسي ابعا نأ كام محامل ان الس نكن مخ سمع انملا ةلياضملا نم 3 7

 شام ني ل لك ان امص نأك مه ئرعا لبملا عم نب ال يبغا م عيصرع مو
 يدب نو تىئدشا او نجاد دطيتلا ام انرزخوبا مرا نت كاد 0
 أ /سناولا نك 21 نبحر عد مالا نهر دامو نقصر اركس و امين و ردع يم
 2 امها « نحر اوا ةارس الوطو 5
 الوز 3 ووتر ما وا تحمر | لش امرط ناك دروس |يطو ناب هاع نانو
 امل رك مس ايطدوال اتم ماون ارم ال ا مطرع هر وبع ضعت 0001 ِّى

 نهى هدرعر نبل اس يح قالا رم الك نهزخ 56 فانا 2 دحا درمهط
 مف يسم ردا ايبا ىت نلطد ]جد ىصو واامملا هدوع كال ادوص ايسر ل ١
 ايطؤتام عابد ؤزئيما ىطودوا لاخلا المتاح ةرملا١ اناره ناك ينسساذ جاهد د١
 ايضود جاوخلا نمت نلكحو و هيل عصور امنهع نيا 2 يلمس مديرا
 0 كفر نخل ان وداك جندل باردا عار دا تن انكي نانوتخ
 6 ىددرارركذ احبتنا لا نياّرلا ناىلا لعب تالا 2 كا نشل
 2 ممول 0 'ىك :باصعا داعم 6
 0-5 جان قاد اد نيب :زسعويوتسادررخلا قاع ارح
 يبد دنع :22نل “١ لاو اننألس ال1 صوم هدال ناحلالل 0
 يديم بسلا و انحدلولا 03 بالسم ىب ل لد يمول ىلع نيحد لل اهلا
 مدل نسما عون جانا نهد ني اننا <رمرع ”زنيب وب كم اننا مبدع جك سبل
 زو وا داس تشم !ينمعا د ناحل ميكن مهاد دكت لاوه د ابه

 يا هويام نما ناكل نو دشن جيس بام ْ
 رد ولات نميرحاميظو ب قالت نانانااب وراهم د نيانلا يا درج كترع ا .١ ره هارع ىل مدا ه ابع دأ 2 ابيطو ند يسم جي راو ىمهس ا ةممسب ىو



 نعارا مسن هد ىع واوان ىلا نر د مركهو

 ميد صرب ملئخمر رروخ و زمعد هبلخا

 000 دوب يك و١ بريل اطسا دولفل لوا هاعداناف كال
 د درس انماهبرا ٌبيشسئاثلاو ىا
 واجمل ا ناكرارع عيه ا عشا ب لص احننايمزلا ديرلا
 را بانل ند رغد العانس تربو هنله مطقشردام
 َ طرا [رهاك ما بح دامالسا١ انْ انيعزاشتملا ي'امرت وسر يكول ززمتح دحْؤم
 لويتج غوحا ايعاذن ناك لاو هس نحلا نا نص سبعا (نؤحسلا سه عب تي ال بسلا نال
 6 يعل ابوزشاناد هندرك . عنعرا ١نيرءاراد نكي نا ىو , يلا طوس نإ صاخرخل امر
 روسنا مث احب لس نباذو صاظر بسس ْنِبأَ منح ) ةرح نهرل عنا
 داس ةيسلادذ مرن ىذرإم هاعدا اذا ايدو هيض مد نتك

 اند يحل طش ربسملا رين يهاب ني اتلا
 ا ان دال شوب كاملا 3 يدا كورلا ةلازا ره دهللىحملا فاتعالا

 هئلارود) ىدلل ل نش ناو مل ىو وؤابشر لد دس رام ويدل لاو عامج دان خد ندرس
 3 كل اقبسو يلع نرد لص رد ١ وشل ربحو يول ابىاويطع نيىن او مالس 3 ايوا ,رلع
 يجرعل | احرامل١نم لرمي غ رج يدعون دان نسما |يسمماردا معا لحرامبا
 ب اغا لازمزم لا ب 31 لوجابارب وربط و نع 2 اراكرا وتولد جوملا
 لقيتو راكم ميكر اللد ىلا لا اهرقرلارب اس اببوحالو كولو ثرشرلا نولعم رات ودحر حم

 ابك ملا تعازا ميزاب ممعزع
 نهاررا قنص مراش ئىبعلا نع طولا اقاياموع لاح نسب نيل ةيبئابإ سرد لمت عبي
 تب” عرب ف نا نناعلا طرتم نار حشر شن ابعو "يد نمل ا نذل سوم ةررا را ناوهرط رسوم

 نسم عإب درا رد لسا راجازك نالكرسمحم (رصاراو ضرك هعبد ةرع نيعريع مال
 رولا ذا درو لذ مالخ عيابلا نعبرمع نجا واسعا هب نيش انو نسباد
 زنا وحرم هزم د نناظا س رسما نابع دىرملا لتاسو رد عوعلاو رجلا هيت
 رساله اح تعا انه ربع عا ملل اللن سع بص نع لاف

 0 رباط سلا نوم
 ىرعو برم لا دوتح يا تيرا مسن دا نحوب سيفو نا نب صرع صو قبولا إسمخل
 ممل طوساللا م داابلابس ملعب نلمللا ان نتالطلا أف س امانص رسل
 درب لو لدرم و نسال ررسعم نمار قكزم ,رييت لي نب ترم قالطا هيدا"
 0 حرك قي ابسلا نئعلا نونو ال2 تارك نسما وانا نسفملا ىفع
 سك سا طرس نب ابل ردادويبعد كولا ساق ليعمل عدت وص ويح
 «مقن رترعام جدر صا نمرع مرد ابكي زمنا ١ نانيخي يابت تِساّنوارابح
 دمام ه > ين عل. 3 و م عيد يدلي ل وس دولا نع عرجرلا منع د ماه اهنلاإة
 تاك نا لا مررم رشد ثراورب سسإلاد ندا ن نع تيوملا رود" درست 1 4
 ةالملإلع نطق احر اكاثرإو ميل رن مرع ميد نم مرصاو رعت يلع نلعملا
 00 اخرا 0 عميق مد ىدا ىنئادرح" سباد

 ل ١ رلا)

 طراز

 دال كل د در رتب : صضاظرصاٌ

 0 : يالا ناكم نالوا قاع هن

١ 
١ 
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 هولا درس عم ورسوم رم هل يئلل ارد ل جبد كنسمارك عياشس وا كليك نيعم نيوزلا
 ويك رزكدزام يوك قئعي ال ندد قالطلا عطب ةيارس قالطلا نيريامجطيص

 ركب رس طرز وزاب دل يؤسس 31 ناو سنستاو طم يع ودمعب نيشاو ىربع 'ىسعإفا ١
 انهاولا نوم ىلا ةبارسلاب جانا د لا دبر يرس روش عند بسعر تعين ١

 بسب داود يك ن اع ًاللرتس املا كلم اص قع | ويل! ىرس يل نابدر بداري بو
 سرا ةر السار ا هبرعشما لا نم را عسشلا ندب الر ينايبست عيل ناك 1نإ اما ةرحا د وخد د جلع دمي ىلا ماتم دلل جد نارام نامل ىلع مدن سمعا مريع عب نعل ناامبد يو )ذة رسل وع ,زوسعل ونش زيي اد سن ابل وه ربع هملا بكريم ذل انو
 وما اءى١ تاعاد برك !بسعل زا نارع مرن حبكد مسا عهؤي انوا
 وادع ر سيو دل تلاربا را هدل ١ كتدطكاىرد متت قتنمعا مدار هدا لعرسعاانا ٠ الط نساك رين |نركت سس لكك "سماك |ىحوسسش ادا نيرر كتم "سس أو بازيث | نا يهدد رول اميه
 ان" اخ جومفمملاب امإ نسا مرد ايزو هنصل ؤياش "سا ثيدحردنا لل اًناوا مدا
 مظبؤ رهام ردع وشس ذو ىمئد ماب ل صاجرعو غرح اب نحن امإ ذاته وتم ١ يتحد مولو نينعال اى قود منلطارا ل نياصا ني رتت نامارإ ني لاح وباموجم قلاع نواحي سال وذ 'ب اهب اند سس مام ةرحايإامإ ل نب "نزع محام ند لتامرمسا نكد د

 لىملا نذ دلل يف حن اوّسسا رح صر مهى ملا نصراععملا د جول نالطلا
 روبي كعداراو مرحربل اندم زيداز لنا 3 نسون ودا يزن ل1 اننل١ نع :ئروعلل
 ناطر باب مينسك هاينداستا ا والو يرسم 3ارئعاو طاب ) را نع صحا نص . | زد ىلع سان نح س60 نول رامقح لي قيل ند ندا طرا يعج قلطا نا وزب نبت
 واسر كراعر رع نش بر انشا مل نص د انس سسسم نال ئ ع رسول ىلع قب نم امعد سب هناراسلاوونب و مر دز وت ر طب لذ جب ارحم ان كاوا باو ويم دز ع مارمسسالا نان درراو بزولا رص اًيمح انو ننجح در نولطا 200 تدول أم ىفعاسايم نعملا ومر و الا ىو لا بوص واع مم ون رامصلا رد لا د يجو ماو قايد نم اررتعنمل
 لم نمارح ب درا لات ر ص سناراشمعْلا نبت لمعلا نما عرشا ونمرلا نا: "لسا ىالك ىاسركبار ] هدا ناكرحود اريد سا عوامل ل ا لاو اصاوحاب رسل _درانوب يوب قمع 3
 ئاملاو انس لال وذا (نسعا نضل سوا ىبشسمللا نع نرجس رح سبا وانيت
 املا زنرازم قاصد ىلاب. نأ مدح م عل رع امإ ارح 3 جنب نئامبلام ١ناؤ وب انك ١ مد |ننبو مل قمل ةيطوب 6و داعا و مرن ظن نم مولعموهو محارب ١ نرعوب مناوود يسبب ىلا جرردلا انعدم عد رمل ىدد اىكرس لل ميانك من ؟”يناثلا 3 قر! و يا سحلا هر اسس ا 0 0 0 ”ردررانرر ميشا ى١أ بشر عكا نك د انطاب ومعلم بار ىف ماس ةرانودلإب

 ىريسوا 2و ع نبا ويزن اسد "لص نطل نا ال 0) د هبط حاس زوو نة نار اسد ا ينال رعئطملان ايلعرف مرح اكيلع لبس لع نائلس ل كردع ىل ةرردالم كح الدا هرما ةراردا ةراوي ةرا ناد حال انب
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 تحسس تو د م 2

 . ةييالرشملا يذرمو» ,هحوو مرن امل احا عب كا ةلانايرتشا ل هدا
 0 ا يع 0 جوس اف ءخجد اع يلبس ايا دك و قيلطمل ارنعملا
 روس 2 5 دانإاث انا ياداوارا نيب داب١ نيابة لد ارم

 "مويا وع رامتلا وأ نالوا مل انكر جمس ظفل كا نر دم انك ىبابو ءىعنم
 | ناسا ئن وع لا ا ا

 ئ ا ظن ن رز اضيااوعل نال كنت عا ل اتح سن قزعا مزمل ”مان ولي نمو
 . رأسا هلمال و ةر حس ١ نعل 3 كانه هن رد نميز انك نانا باد لا

 | ينم دلو رعد ىلا ركيرخ هل لاق ول ف د راشتم هل ابنت
 د كرئوا مرلا جاسح لا رع جحرح سنا وكيلا كل

 اوشتبومد ىد د 2 رد اكزمخل حي نص من ل 0
 1 ع ناك تا شم 2 ينخر دست يعاد هل
 هيد |انمامنول ردك 1 راع طرلص بيلا و لدا كغ لوما تاج ادب

 سول سلول ي زنك درل قمل حمزمو نسج داما الطف امرننك و مهيأ انه
 سطل | لذبح تلعج دمي سبوزملا قرم اد امهم تالطلا فا

 ريو دج وربب يود مل نص بلي لوزعانكو :سدرلا" ان 3 لروما
 نا قاف رتل رادو احب و نتعوسش ا يزد ليم نص و لاذو و
 لاَدزأ ترلا زود ل ىتبلاطوش ١ وسد نبا مئمداو و 000 ىركلم قاع الود
 لاثراامجص# 0 ىاكلاطا لمَن ناار اعرخ “يا را فل 0-0

 مروسلاى فل 3 اهبل لاخلا ف قتعوب | اًبخات 3 ا
 0 براعْسرهر قبعلل جر 2 16 ٌنالَّملا

 بوس ابرد
 را 1 اللام 3و محلا ملح نسا 00-5 0 و 7 م تالطلا

 ىلع 3 7 نسي 7 + ا 7
 0 عرب نام 0

 تا 0 0
 ا ب1 سلا عل 5 86 .رساو منلااره نال فو ةدائيخلال رنا

 ظ يكول جوس 2 ةجرلا رو وما رع دلو نصنا موز ام تم
 | تسرح 3 وص جو يعز 3 هيدر يح ذد نضعلا !فرتع هع ل
 053 انوا ون < وت يسم

 لالا ١
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 نامت ماهل ازا مارب الرع كوصححلا حداشس ئائرمصلا ا [حاق ها وبلال ا
 مطا'لس) نباح ىفاياع مل ملا هيلع الاد جت لام ٍكواَك 0

 كر ريدل تعلن ل اهلا "نرسل ا 38-1 0 ما امرع دانانب

 را نإ ل لهي اا نعد نط نت لذ الدر ظ
 ميبلا ولع ارثرك وي دو هذرايرعْنل كالا ةدانسا ا 1 انهن اذه

 :كئدلعأأ ع رك رلغ لماخ ل اذوند ”رنيرح ند ام نمل

 اند نجاك ود لو يل ودل | حميع فدل ىحرل |ًمّرع كلَ نود كيمنعا دا نا
 در د نبراجلا نكمل ٌلاثولام ند ايد كس ل١ كَم عالانول كم مبا م املا يي
 هلدن وهن مح ينك م اول و مد ئه انسسسس كادوطسال قنعلا نال عيبل اعيد رند
 حك يعش , يوعس اي ترم ند لكل مداني سكع نان راني ود جد طال عامل 312 حورلا
 امر“ نمعااب ا ا ا ةرحّرمذاورح' ا 2 وم

 ا نم الل ىلا د يجرم تب طرب 2013 اريام لف 0

 دبع اىبس ن اكاد دزئالالخا عم عابشسازلهبالوح للا عد انهحرح أ عل م
 دز قوترم ةرسربش ةارح كم ييعنك هب ريشد دا مك ههنا ىيعات مماوا
 ٍفامع هلا نع ناب ارسمعم ناك نا وكارطسفالوارسعم م ١ ناار سومو بيسك ع
 . اكواياع ميت رحالنم اذ قوم نحوه ةرسوح ن6 ناب ل ]و ىذا مويه دارس ال يكد سمسا ابل
 نئاماهدلىلسا ناب دالي لاول نشب ملام وكبر سعر ىلا يأ دبل ١ يوسي ونبؤنامرنلا
 ربع موو نبعلا نك مليب كامرد ناكد دبع خيو اكس عا نم يدك كلارا رسسعم
 اعاد ردع يعن م اجر بعلا رردع'ىيغد 5 اكرم اليت ذ د رغد نرعل |
 ناسا دو طظئاخا نائم راه جنس درو نيطنرإ نال ميار رد صايخ مرمع ميد رسند 2
 ررثع مسج ردا ىلاع نين داح ل١ نسب عرج تلاه د د رد نمرناو ميد نحر رم

 نأو ير إب رابولا د هيدإن نعام مل ارجل طوب امهرمس عابو و مما نيكس
 درحس لن كرش جن ةوايعتج لا هن ةيارص ابرز يجاتخلا رمصتع عا
 020 الثا ناو د ةبرخ م مداح ب نييل منذ نس حب رمميلل ! اه ىلادا
 ممكر هرحو ندا 7م نش لزج رسب وح ري رجا راعي |ييوسسعم اهخومن اس١
 ترفع وباع 0 2006 2 مسد ىأ تامع 3 حول ل د 3 نمت

 ف ىيسعمن مس ونوم ْنص 23 اًريصو مضت 52

 0 مبستد | ريهرخ١ ”ويعا 0 0 1
 داع زو ىلا زا نايرشلا بسراا ْن نع يقاروجد' 0 مجياماخ

 اياب لا ناتعملا عم لد ودع سسكلا عاطرنال نباهملابوالولا" ناس
 ,نالوباجاد درع ممتد ,ردع م يفيد ارسم ناربخا مع نماترع لاا ائل |
 7 00 والا لد ليسبح# ترب ابل م. اد ئثمعلا ناياع ل يانا
 اخذ ةياعررم 31 نض نب نك 2 2ميارسملاب قلمي اما دادس نام
 5 1 ف ا ل ان نلصح ؤايارس 5 ىاأنبم| نابةىئقلا ىا انيس دن!
 1 وت فدو ١نحا > لتس او قع ل



 ميسا 2 6يب7لا>ا عا
1 4 5 

 1 : / يَ

 ب 86

 000 دلني ناطوذانعا نالبع لاماسارئب نب ضيم سرت نيلووكفارهد لف منول يوازن
 ||| رايلرا وسم نسيب ل كابرشسلا اركي نهال | نعل اع يرسم الد هرسعملا لم اما
 و رادو رقع بيدكت نم ور رسا اهئ

 ض ا تزعلي 1 زخات ثيح قاع ىدع معانعسال لسد
 سس غيب رو عولخ ا 3 نطل يل لسع ر) بجوملا نال هصح
 ١ يما بدرس رع جوحرم لع يم ايداعم يوجد عجب دايعار تردملا
 لدار شائاودإ 92 انح نيبدولا دحرني نكلزب ركل حف
 لالا لوح ضو ةرامل امان ئوعداراوبلا قرا نم صح ركب ف د د عد
 ويضو ل اًدلاو ودعا مسن لو صوار هارد عش مهن تولع اك انص ولعل ن١
 ! ,ااماو فولعلا لوصكلو ١ !رلع ارح هدانإس ل ىذا ول ١ نه رتصح ويت بتكب ل ال نيشلا
 رو فرسب دلو بيب لاخلا و تالا علا دوت وس بام نارك نزتدد
 5 هودان ديسلا نم قلعس شرما عيب ن عيب نارا كنا سبل رد ال نعيع وا 2 لام سن نملا نابل
 : 3 مانرمؤفعل اعيدؤب ن0 سلال“ ندعو نيلاراسعذ طرد
 ٍِس 6 نكاد عربا لام مد " ل | نجع نودب نسم لاحن د
 نواح 2س اق مكنلارحا هكلكرسعن رذ ىل مري ىف املا روح انعاش
 سس نوم نع تفرد ان د راع هل صا مزال نهر لاخلا سر ارنا 2نالؤلانابرحو
 ةييللانا ريض العاب سبل مل, عم تخصم د مىسلا ترجم قنزتسس هوئدطعو دعظو

 ةعيىدسضت تف يورعا ىسوملا روبى ثسل ل اقول دزني شل دوجد مدا علاء
 وس رعوس ادت وكام إلا ف اص: ثس زل موخت 5 ىدايمتل رسما
 دررسفب د ئاكاس 2 عددا نزح لاو دن نا )لميس يع
 00 لجول هيلع نيرعمس ائعا ا

 3 قئمايلاد ردح 200 قدس لاقل "نعي ؤسب مرد 3 17 ا جيو دع

 َ ل لاّمولر ىيرسبم ايو ىعوملا سربكر بجي
 07 لوزا برشا ىبع اذ كرسفب سورا روج طشصرخ ىسعرت  كيمصد
 ا 1 ' يبل ىلا نو رع 0

 نسالك ئجا مد ذ ( نعل 3 2نرىللا بيسن و
 10 د ,سيعدنيعل ملاث ودا ان 3 ىنع١“ ضر

 0 نلدناع مرتكد ميل اب عدلا لبق
 3 مصور أني امج يعم بيش نيد | د اب الان نأ دوم دك و نأ
 كتولسمالا زاركحا د ندعم ا نع دل للاي قيجادا د انركيويارسم ا ىبيلبلا

 مدؤم
 أ 55 ,



 مزلسملا دورلا هل اطس و ءائلح بلبل و اىونع ةرلاجلاو زعل رانمع لان 3
 منابدل اراغيإ اهلل هةيعللا عموما عم نإ ىثل اربمجرم ليس وشمل تع ىابرسن اه
 لوما ناّمعا نيدول مي 3 اماترحا و يلع يس كعب الث ةيلبتلا مرو دددلا لطب
 فانع١ ف ضرشملا ندطلل اادإل ع لا بجوبإ ارصود دود مرع هد ىْشْنم مينو مننع لطم يرسرلو يرسرلو يرسل 'قعول دولبد لب ايلا بيبتن نعل مبيبعب مل
 نجيب ماا نما نع نكاح ىب يرحل يح ولأ نممرش ا باحد ذا ونععص م مسند يبعد
 مذ اذ نكذ نك يه اذان اك نيش يا مهن انتد١'نيبعاول نا سيننلل ال ررححلا لام ئاومل طع احاسكب ناوحذ) سعاد وس دسوحلو عَنِليَحَلَو ندعي لاخرل ,ابع لحو يا ن اكىل مطرب ئرسو اىلهؤ هيلع نتبغألا د ءبببعد تعؤلنملا
 ضل اعازد لصد ماصرحا غرس جناب |عىزْرتنشل انام مست وصد للاخ
 امهطاحْم تادولاكورحلا د لبنا ١ ميد يومن قلل ناوعن إل بع سا ا عنائصن .امرلع قسعلا هيلا يكرس يرلانمرلا ةىئل ام لحاو طرتد ينعاد البكوالكو)
 موزرك نيقلار زد بع بج يانا دا رود اوهدرحا نيل قت 'مياوح انام )تييطلآد زولتخلا
 امص ةزهل اة ؤ ود ارمر كاملا ندا نم ىو نحل 1 نادل و3 !ٌقنسد خئنرسملا نم
 رهارسومارههرحا ناد رسوم ناو ١ د١١ نال جمر قلما نوصل بس ل بيس
 , راسم | امهرحا ارارما +باوسلا طمس [ىططشلال ١ ببيع هيلع موخظرد
 مسلس ب واو هر اح اب ىلا نيرتم ليلب ةكلمع ياولد اننلعا اهناترماعمام
 ويل هيلع يعولا »د نذ جوح د ديول نيصولا لئدوا مب نم نمعل كيرا نا هبت
 ةداوملا طرلم انبهامو قيعلا يس ل طرشس قا جندل هوكدلا يعدد جيحل ايو هرايزمحأ
 ترودولد تر الا انره ويل رو مل هر احا رميوب ميدع رع م'قيعلا عمد عج
 ىليع يع هيلارسلا ىلإ ورسم ول هم ال هلشإإ ىلا هس ”قيعامر مس مال نمل ب صعب
 ندا ماع وبسم ماس مي نطيل نذل ندوعد ل قد رشل ابن انج الا نم ويت الل نموع
 ىلع بيج نما ستلم عابوكلو بيعلاب درلا انرمو ضرلانار شرد عيص ننس لج ني م2:
 قفل [ىئيسم ملطا اد محا وتد رار تامد بوب نبحا نانيود عاب ناك هن را م
 د ٌيسااو در دابسع بوئلأد ثرراولا بحر ناختمر و اك يرسن الو و درو مص بيع ىلع
 ويعم نيارسلا فنك مطهر اح ذم ذاع يرسو ,رللع "قرع سلا
 نضمن تعاود رلام ندد 3 3 امسمعم عوالا قيعو ثولن نمره ىترمملا د ميلاع وعرلا احا ررعرك هلع لؤد نام هلع بيجا ف ,نئاب فد عجبا ع و ىايام بع يرسو "قيعست رلْيْمَت نر يسمن بيدزد صاح ننل ىرهد ناك داؤمحأ
 ل ريبقد جوعاذلا د هدارس لى ىلع تذل ند جب حي لو مببستل ل وح

 نرخ عصر رلا لاق صن 'هرصول يف رهاط يملا ايفل! رس كو يكد رس بيرصل عد و



 ١ صج هذ ترمه ظن تام ناو رس يش اذ اكىند ١ "ا
 (اه 0 نع يللا نيج تس دي مربالادر ناب دادأ نه تلا
 :ىرسيد ةراوؤلاعييس. جس وخر نكنع وير ناجن تعال ا
 تيا
 00 ا ب وو عدوه سود وبيع ئعل قبرا

 ظ عنف اكرم ال اب ىدواولريعد مضاد لا اممدأ سما م ميرع ضن يود ىدداول ممن د ١
 ارترحار تاو كءاىهما انباكو اهك كرس ردد ثمل |نمون ان ردو سننل لس نبح ْش

 نيرشازخ اد و ي سيدا و نبملا بيسر ئيع ةدن اوم ع2 تامس ةدانكل يع شرا ثر اتحاد ظ
 | 2 خ3 يرهاقلا دورا دالا ءامج ذاب ءردع ع كل نك ناممس نا دة عزم وا 0 ا | ةسعلا مبارتسلا ثمل راسن ميصولا ن1 ثلسلا نم اقدار نود رس ظ ويرعاوأضسا ونس شوا يرشد نعل قرذل) ترسنومداول 2, ىينأ ترملا وكلم اس ١

 جا رويملاند منعم هدزشيد نام مركك نا 4 | هرئاورد و ىازكينل مس يح او هذ
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 و نيم
 تاقونم و طسيععبلا عجاج كاواكدلو أ قاعة يادرل هيرشي مزممللا ارسل جن ن5 2

 ضزبخد نفسي الما بران ذا ةرشجاما يدر وزعن :لطاذ سو ررداع مدل اياص دج 5 7 ا

 - نزلا ناكر ادب دل هوس دي نيش, لع” قرع زدت مرح جد >4: 1 2
 ' ىصالا نع: نبوزاىحا عجب د هذ لها عامهودرلا هباعتس ذ امبلعئ مع د١ 32 2 ١
 لما معاون زئرسسم :يميطك ولا ذاعبلع ئتعهاكلما ذا ايا بأيام دولا د21 .َ ةاوعت ا

 نم انام نيجدملا فانز ان قراني 3 د ومعمل نصري حجر اشل ل نم يو بارز اجد 3 يق 922 5
 قطز او هذى رلا حاطن 3 دول ل صا ني ح وذ ةرخا وردوس ركذح اجتددالب) تىمد 0 ع 0 أ

 00 دام التو طمح محا رد 2نؤئسسسم ريو ويدعو نا ويا نبأ 7-0 ا : أ

 قولا وحي دورت مول الدحأ سون 3 هيلا دعت موو امرت تدل 86 ا ١
 طير لوط در شما ناعم روع ومس ذر عينا لما ركذمرتح م قد كب د |
 'ظ معد د3 هيلع يعل ىررلا حسب نصر نوساو نو قمتحو قدوطل يرعل نأ ععم < 1-8 < 2 ا

 + م لو هرزش اقسال هيلع ولا لع نع زول ونت ىولا ناعم ريكي سم رك قلب بش هب 1 ١ ا نليترلا نإ تكول ناك نادي ذل قدا مفعل بيش نه هوو ورشحمل شذا : 1 3 ا
 ْ ديهلا 2 نلنح ىو الا رص ان دخدد مكس وه نيد 0خخلانحد ا ا ا

 5 ,مىبتول نهر ن١ نه سيؤلا نك وب منا ياسم 3: نم ميلع ”نمِب ردي 0 2 2-2 ا

 0 :وؤثدو ىلد لابس اكن اكن او رد ولت لولا ني حوسبوم وذ بوعوملا دوز مودل بحهودوذ 1 7 خي
 | دنسونمهد ردلكر وهلا امو نير رشملا ةصح وجت بيض ىرس و ورز ع حو ملل 25 2 2+ 1ك

 ) واكرم اول هيلا مندل ندد يلح يتكاد وجو لطم عريس ىف 2 و ةباعد محن ربع انا»يايامإع رس ناو وسم بيزعنعمد بعل لوبص يبد 4, نب 0م
 ١ يسال لد وجد لكان زيدع الزل رعب احر دسلب يولد اعلا عر انما ماعلا : لا

 ٠ 0 ا 20 'ردارس ف 0 7-8 8 د

 قئتسو



 ويطلع نسجل ١ اها ام ميس نيول سي داؤسس ناكنإ بلاط يس ىبا عيا

 ناو ولف مرحار سوهوأ حول باح ااا د د عومي هالاذ اءانصْرد 1
 عمل رن دللا هيلع طولا مز) نو الل هاموسكناكن ام وتوت ميول اذ! علا 0 ١م لولا معد نعت نازل عاج يدع مّتاشإبد

 ولو ناو لوثنلا فيزا منل ضا قلم مللص لا نكد دا عملا بكل ىاهلا عدل
 مدن ند ردع قمع ثسراك وعجل هيلع عد يلا وبن ند منو صوم ق

 ا نة عمارهو لاما سار س قنعب شو ونروذ يوس ئنجب م ععود نيف يح :
 كزريلط هن د لع لدم نار عرج قيعس ئعو ْيِززلبلا ررلع ىرجد نيجرشلا6 مص ورلا يف
 ةكملت نم لسد اك نأب ه اباد كد نيعوبعلا ركلمو اماصادرمحا لان نددلاو 2 9
 ناول تددول دا انمد ٌترباطوب نبانمرلعسْسررل الاع جتك تزف هب ىنوام ئءاعيب
 ينلعوع د از اما مشن زاجارزئنأ رلطس ترارااراعاعرج وب رئْرع

 قون نلكهترا دا لح ةاوبعثراوونزاعا سلم ندوب اميل نم نمملا ظ
 نس مراشملا مل اذا د يك تلارج للعدل !يىنرنسد امو ئودوملا مرعل لاطارمار نس

 يدل ياورد ع ناك نا ظل يب دانرب ا
 لا سيب ١ 3 نثرع ربع د وسم نيد
 ير م حا امج ديلا توحا دا نورك
 متماكو رم عب ندا رحال سر بيود ارسلان دكك عنب راس مزمل
 0 يدا بك وركلا ن نلمس لل لداول شمس ندا اعد تانعد ان ىيعلا نيرلأ
 ”رنوج مبان ىو اس رهو وس هازش١ ناك مل مىد اطْسءان اح ركرمر ا
 مالا م23 اهلا لا سارنم رزشد_سعبد م للك لالا صاف نسج رض د
 زجوا مرر اىمراع سىا ىبعل بحهدول د ٌنِلَّلا نم قابلاد
 سرح ملص نول ومان و ىذ عربس ىلع د ىرس دّققع يف لا هسا ذا جانكدأ دل ىتملا يا هب للمس لو لم تلبس عفوالصاو ١ سب

 ا جدارسللا ةنع :نرض هرلأ اف نجر امه فدا وب مزج نك مهرس
 زر ممل ثييتكرسلا ناقااوااما نعال صر ةدأنكلا اريل عابرجد ثرد اكان كما

 ناوودول للا ةرسلا لع ندب ذر عفش اول انو اسعار ملا لش ب دمك ْ
 مدنهم اعن اك نا نياولا الومسسا عند يسار ايضا «دعارسلالد نيون نع - نعد 1

 اي وبسم نمو قوات ا ةايامم نحنأ ناو( سا يال ا
 نئمدعا ن١ يا معوبل١نإسو توما سو تانعلا ىإ عة سعف رار ويس ١

 ضر ون ترد تك 2000 نيعذ): ىومنوهنعمتاعش
 ل الرنسلالاقاق هل انتر تاهريسسملا ابحت امن معن ونلدنم عب ىنساعا
 للود ئىبس ىوداعا ١ ىيئلارهو مريع "ني كدب راو ميار باجر
 دسم نتعب | اضياا عون وسعاد تا نسمه نب ذ ندع ناك ناف © كيارح" نكبر ول
 أمزمداكس اول م مث ضو ارورلع مىارم نيرللا 2 ةكو ا( ' سل يح ' رح” ىسعلا نول اياب نيرلا م واش



 هنن و كما نلاحوت ةاتحاراإب ناكادااها لان قاع يببجا بد عون وا هادم
 ابل ان 0 قوس مطار نكي” وهيب * ةرازك نع رولعار اكولك ّن كعب
 ب يم زشررلا نك مواوسل زوهوراعرّوع 1 2 2  ماناوهزهوم قى اول و وساد إف نسعد ١ نشيط :ناخا عير اك

 ملا ل ب 2نك ملرح ميلع عزي ىبص ع نص 2س زإ ابازعر 30 00 ع
 0 فار سوا روحا زج ارش اورام هإ ور زعم راقرا دزيرنا شع انمي جول د دانه زخرف سد هدلع اوفس ميكو مهو اعلاهرل نيب ل ةترمورع
 ا راما ترتاح عزا قدح مام تااسولوابل انع مه ناجم ببع
 ! عيد تمنع رانك تدون رست نتتم ارحوتت ىح
 ظ 0 2 5

 ا سس 1 ل

 سوادا 00 ناّيداملا ىا و ع 00 ا
 م لبع حا د رم وع جازح لا نال يامل" دول د١ هم اا

 ىف نيكيناب نع موس نر يكامسلميسوب عشا من [غلدرحا م ناس امحا و ْ مب امرجا روف مث كنا زاك اواو مهد د١ ناريس زم ونان0531
 نايملاووزتاحترو ثنا امال هاندد نبع نب اًمذل وا ثلثا عيوب هدد ناَيِج املا يا أ .اقرو بع يد اللا ىزد نعل جرجنا و سامو خع و بع ةرحاد يف د دى رصق د 3

 ١ نميضمرو اع ميدو نر مرسل سراح نب عسب "م ىعورالد نحرحر ا
 ّثلانلل وا ونصر سع فال عطنا نيرلاو رح ىىسايلع معلا جنح 2
 ناذيرحا جكس "غلو ١ 1 ١ جنح ناد امنع: 3 | اح ىزح 3!نييطلاد رص
 كنور ئلرعملا ىا]ىب كنا و شلت كر ثمل لاو ونعم مع يانلا مسا جنح
 ظ افاد ورمز 00 35 ةروهوزع قلع 3 ما كا فوت اً

 لنا” نوح نوسح ند دوب امان لت مد خت ملثم اوس 'ء
 ا ل ند زيدل اوم ديوك دا 0
 | ا ئستاو ةيام رهرخا 2-0-6

 نانثداد

 وسل ل ب ل ا ا و بس جوت :

 تا ةسصس هسسست سس دست سس

 ١٠ د 2 يحج

 -2-- -- < بيس مسسس سس هع 7-٠ 0 77 يم ب ل و داي ا يي .



 9 رحا مد رست اهوفون يدان نازح ناشال اوابانازج ناشالاو 1 ٠

 ل اوارح نائما دارحر وألا مح خب أسا زد لن ودو ةياس يس! ةصتو
 ار ةزحاو جوج نا نيالا :ينعزد قمس اكعزداو دج

 يسلم هما سلاش الاعؤكلايئأب عيذاتلا ناجل موج نأ كالط
 مد ساب ميلا ١ قانيدل حداشلا لاذ نبا دلحد ند ذ ئزملا لرطتلل ناك ناو هيد

 ” نذل نام نب نرانملا !نهنك ١ باحاوالصا انردع ىظملا متم عب ياؤِشلا نود

 وعلا ند 0 زىدل ام عي يل | ناسد جاكت ةرركزملا :مكييضللا رايكم ناز دراو

 ويل ابابودار قد فان مرح يف اظن «سكملو ةيفلا حد درعل اباد ىلا مدع يفا لطم
 رام الرمل ابوه اا نيردال اند لحد قاما مرع نا كرار ال عجاروهو درعلا عم

 مصر لص 6 باندذةرامع ناوع و ضا خو نم ايس انما ةاذاسذل لاقدلد د :
 ارسل قرع ةمونسلاو ميّنملا يبد زوم اباووعت ايهمضاد منع ةرلإاءا ويوم إن

 لاننا .م ص6 ب هد لعالملا نعرظملا مطتضدلا د برك «نملا سلا
 زلم درلا لني اس 3 اش نر دوىلإب ”عدرومل) اال راش دنع مر دبد»اركذالا
 دزئؤير زود نأ عاملا 3سسسملا رينا ند ددرىلا ادد تشل نكس ناو املص 6
 ا ميمم ئىدر م ل ميايملا هل مطرب م نإب د

 ملعب سل عد نجا نامي ن2 زجرحاوازحا )م مت دلل نورك

 نيناملا اق نبا كول ذر تكرس هل نحط دحارل لج صد اهركسو
 مرذعل داعا نص رفد ئتع زبركل مهس مل جحيم يدنا 0 كلنا 0
 0-1 :.املاحرفاع ئت ل ١س نب جارت مجرم هه اد سره دأرم 25

 ”لرنلاد م وئرالد ئمع عد نوي انبات نتيض نمد جوز له ئنالت

 نادال ”ىئعلا جرحوأ دحارل دم اثم 2 او كوول نا

 "قمل ا مل جشم ئلعنم ئيسدأ | ىا اىبس عيدا“ م ناصلا ةرازحت
 برا مات اذ ومد ر اق نرخ لك مسا يدب ل نهاد ثلثلا دن 011

 ا وأ 0 مسابا فا يرحارود ةرحاو يعل اع جرحي م
 ثلّمل ١نم مثلت نأ ام اس انف تب املا
 00 00 ماسلا نفك ك3 اي 0 انه 0 ا

 امرسا|نجاوَ كن ميج نارعال يااعا هلال ولا اهوطأ تلد و
 ايا ل يمو لوص لكد لمعت دومصؤلا نا افا ما

 نتعاا لااا ا اا سرون | يدار مع يامل سم١ ندا

 انيدع كِلَسلا نم يلك جحد قل احد روج ترد اعرف معو اني ردلا
 ريش نولد قلق انعا نيح مر ارح لا ماهح اهح : هيلع ند ارحا ماد هرتعنام ياا

 فاعلا تََو ىأ ممول, سس امإ ا لير ابحرس ا



 - سو رنعوامل | ثراولل نوكد و:

22 7 
7 

 0 للا

5 0 
 ا اح «اذلا

 كال 3

 ا( ١ نوت حرا قار اراب ظوب اهرمعوش نالت كتحاب ثراؤا !ارجدز ةماحاكب لطسو
 08 0 | جرحا اا ا در 0 ا
 7 تربع نكن ادوكملا ©جا رج اسلإ منتو هث راحاددده در دعب قطن ةرخادا
 عدوابا : تراواب هجر 2 ني اكل ١تدطب مرد اكوا ل ىالذ 0 ىذ 5 روح اتعانطم

 9 91 ميذع عاب ٌبراوا١عجني 3 و ماكل ا ميص اح
 محرما مل جرح ند ىذاملا ئين عضال داو 5 3نزمنتعا انا امينا يبحر جرح
 قاتعالانيحىا نينبخ نمت ى نفد و ناتعالا موبند ةدشعل ةعزبب ئدعس د
 اس زدت ع لس ون سرس اوريعو جيل هلو مك شرح ناك وادا هةاعرتلاب يم ون
 ١ قاوروضا "ورز ال ثوملا ءب ملص استار ب نمو ملح عيت در سليل نم
 ارم ا نصت رلائام جرماني كف نلَرتغ مولا مح د رئئاملا نب انا ص ذر خد ثراول١
 كرولا مد ل ار اانبإ نك للا ةشاررلا نتبطىلا ”تدّرحا د دنس :ىدل داعب هد ١
 ١:3 جالت قلحد مل نكت ف نبذ فس از لذا نهر ١ تن درا مهل ع ةدايو الحا
 !| ٠م كتراواوع سى سحو هونمشس نا لش نك لا نم عاد بوصوغ ميلع
 ٍ اولد ل اورد وتم ذو ون درلل مسك كلا همم نلت“ دا ار زاز يسع عى ندعاولا || حراق ضلثلا موه عرعو بس اعلا ند حتا "ع "نيم مرعععل حرج ن١ كرتون | .١ 2 كو يم لرعام عاملا ملزر ندع بسس يزل قنعلا جنح نافعا بسس توقرام عرحا سكت زباد_وزعزك فتش رع لدي الوش الد تاعازد ظ يدل ثاراولال سكون دائي عينب نيد عزام يع ناكرل جت سر لا كلبوع ”'| _ترحرد هرعت كرد احا ال هبسكل فراق ترملا لص يقابل ا همست رجح ىلا ملا

 || دس” هيرو عباو مجند نع بشكل امد تحرحولا 2 حارسا نع نشسع
 |[ يو سو سسك ند سب ندسعو عشك وع د رسمك بد طوس د١ نال قناع '| -2-نوعتض نوسك دن اتباع ناو حلا نبعلا

 نلرطد ند 22 نحس رئمعلا ن وسع د وس جزر ابره ن ىامل) 2و رولا نسم د | 0 ا يت اا عوج وصيت ال ا ترف اةقعإلا داع
 ظ قر مسك نم ب دول انما نبعل نم مع ناتي ناب ةداتلل دوج
 | وناس نانيام هال ىب ةراجو0د نعام ىلثح لرد نيب 31مءباهلت
 ىيريلا أنا ]عمن دوتسعو ةيسؤتسل اا يتسا ةعدرا ل اعد رام يسب نان ايان انيه 1( رون الدو دعب اشا ةسراو نانا لداتش دراجو نيس 21 وي اكدش لديد
 ١ ةلروشرال ار بسعو عمل نددت بسلا ةبوصع نع :يحازمم دعا داد ١ نود نرجو دررحرع )ساد وبوبعع اعز صو ب رازلا دن واعمللا يأ هذ ارخا
 0| خت نعوعوم كيوو مالم امد بسلا يكد لازح دمع نحلالولا | عار كراحا ءامجا الط مزدلص دار هنعل معلا و ءيللع ةالمعلا و جوملا
 .رثاو ١م انعا نوع ودا رمال مسن نع نمل ١ عيب ورم د ندعم از ثانعإت
 ١ نيا زدو يرتاهرود اهدد يراك رح لا ره قع درب ْننوةباَنَ

 2ك ]| ٠ نئاحلا

 ءاس قا 4

 0 ميلا 2
 .وحرلل بحوح

 ١ ره ند ١

 م ا

 لاضوسو



 ره نءراحلا سرب هذ هم ارسن نوي ارنو د تك 5225 1
 رضاعا بينزل و ضدارشلا' 200111 دأب 0 بواب [| ١

 هتولمل ةبلسلاابال اهريعو :مّسس بلد د ١س ميدعَوِب و لباو ١
 مك |سم قيعا اك با لسرو >0 ا ايجؤدعم هتبصعل شن

 متراال هب ثرالا ميلا لئسملا م نسق نب ماع يسعلا نب ةنمأن نب مل وون ايجي تاما 0 :
 مب ضرع لولا رود نا ويس مهن ىمب لس ل | ناد الذ بسن ١نااكل يشب ل لول ١ناد ظ

 ىلع عمو نبا عم ناسك وعب ةيصعلا انا ند ثرورا ادن روي ل ا 5

 شا مف ويبعد نم مزح هب لمع ”وبع رم نسعلا لوبد جرح و هب تَرالْئ ح١ 5
 ا زدّرد د مع دا صوعل نفع راك نع محا نه 25 د3 رنموب درسمد يدع جينا

 13 د ابا يب دراما مامإ ١٠6١ ل ىسعم جلس يي يق ددربعلا كارل هو الود نس ع لبد اولا ملح أ
 ّى ؛ نكاد ارجو أ من دابناك١ نال تاليا الو نب دن دارت ريعل] | نعىنعا
 2 فاعلا فورع سار عملا د رنرع قلع مع اهب ةدادريكتمل ١ نجرعم
 0 ردها تب لمار ضساعردع ,تكد ةاوع ف سل :بساوحم راتخلا حم
 ند 010 دوؤارلا ترد تنحاو حاوا باومارا ئسد ناىيعملل ناك داداه عل يَ
 فىرسألا تان! ندد روكنلا تروم سلا ْنعاَراؤار ,يانمملا بسلا نم نئعرعا الولا
 ةمعلاو علا نبو للا نسب ْثَر ما تاذ ملا رع اند دن نب اما هريعل ١ ر خ11نبانا ن

 زعذووا تيد هتلام لح دام يم ل |نميدروسا 3 تسد يلوا هومعملا تست

 يبعال را لج عامل الولا اعاراحلا نك زاهورب انمعانسع دوب انفادع ةاولسسنإ هدد لوا
 ان كيعملا سدئشاك لل  اننعا نم نال رابع هاوصر ْءُلساعل هرب
 و اشو ”كيلاعزم خانم ج ىو راو الز نهب انمل ا جام طسا صدا |

 لباسم تب نبل ثنلل هل ااه رحدائبع "نام ناب الل الو مل كراودينالا
 قئبعلا نارع ليج وا بندار ع نا د5 ناث ناد نبرص ع ىالل نكي مانا! نه ةىسعماببال
 ماعدا ةلاسملا رمق طلعو و بسمل ١ زر وص نعزح ا نعل قيم انإ يسال رول
 رمل عاب وب هذ ةبعع مو ب نما اةيركل نبل تاويل ونجح مام :ينسملا ربع ضاق
 قسمي هود روع سموم نئعملا الو ١١3 م.دملا نأ نك مني ينل مالطا

 . ىدلع وي فدامهابا ئحاد حل يش ٠١ ذا اد ار تاع ماما
 روز طلطرم د الول 1! اع زن د امل هن ارثماول اح قيتسعلا نر امم 0 ا
 هرممدوكل لون اّرثع درمع لّسل تسلا ت اصول الخ 23و واوهحرد مل
 ليامووبكلاد واودحلا نمب قود ال ذا نسل اريك ةجررلا ف ىكدل ؟مئعبم بلا ناكساد ناكلا
 نعاعرحا نازي قمّيعل ١9 د امها تسب 2و نعئشاعم تامولد بِ نزع )اركي 3 ! نه
 ١ تاغولو لأ لا حل نيل نبيح نسوملا يسر, نقول هذ د نبال نيمعلاو م نما

 ا ئ خس نعرحار' مدر نعنحار نب! نعريتت حا ناد م ىبَس تم كن نع
 مملكؤ و -ىىدح ىر هس نهو مارح أ قسم ار اًدسعا قسعلا نقب 2يوسسلاب
 لوم دل يعمل ,رلع شوال 2لاملا تسبإ لماذ رجاوي مناد وسع عو ٌ,نْدعملاَل)



 ل

 !© يكونحا قرش بما ْونَع ندل جدل صا مود يا نم يبيح نم ظوعلا نللعا نم: نال لاجج
 زجل: نلعارعا م2 م31 قول م0 صولوب نانو نعم دبع عواد
 ا رايد هيي اون 313 واارثك١ بذل" نان

 لا داعنكم اذان بَل !ريبحرم ممرعلا مالا ىلارلتبت اعاد
 ١ ماهى يويبإلا يلوم يلازتعا١داض مل ] يلاومنح بوو ايي دؤم عطرا
 ل "بع داهممر ندا تامول 2لاملا فبببل ثليملا ن وكب لبد مدل !ىلاورع ىلا

 نىلا ”لعا ناف بلا6ةدالربلا ١ ةيلاومىلا دولارا م31! ندد تاعنأ م

 رسل اوم ىادخا يلام نجرخاهرود بالا نيعا نادال تلا وءارخا نشر بد
 . نارك ًانيثد بتوع اح مل فاومل مب نيرا قا وطرجب فلست د عسسل د

 ى

 , هش 7ك[ 1
 1 5 7 «ي١إ اون

 هك 8 ١

 "علا نم يلا رل) نص دول 2 نال لازئاما نان لكل اطودوجو نرخ فاوها ٠
 شبت ل عوبع هابا نال رىل امم 21لواوم نس مءبب 3 من ىتح مارعو ابا ٌوْنِشعلا
 ممزق هلا ورحب دسمعن الر !'نك 3 يزحا هَِبنعدا هانم هولرا بعد الول !ةيدعمل
 بفرع و شما ةارعرجب نزلا م نك حررسا »دة ناله نع نئلاوا رجلا وص نحاو عب رس واكذا وسهر رعلا يزّساوت ندا دااتيوع د ١ . موعل تشل أو همايلاوح وم درواطا مداو هرتك د تناول عت | سلك دنوحاك

 ةاسخا' سد ثوملا نول هب ىعس روت ىس هدرا وحر ثوملاب قع نِدفداعرخ درومدلا
 سند هاجت مهرس قوم لئن درح إذ ثمزا يلا اس ارزم نشل ءيكعد يل 2
 ىلص مريز» ءامج2 ا لش ةلدلص ار مللت ئتعرد١ هب نمط اعاد تاوداو قيل فد ويح
 رائبصو 'ىايارتن يمد 2 دلد معاند هدرت ميد دج د نجم دراج د ناو ملكت هيدرود د ل امون الرا و هيلع نع ىلع اح الزع سرد نجم هس و يلع ١
 اهلنا منتعرصر هر انك وا رج 2 د ةراشساوا 'ةيابكر ا مساك اظم هسر اس دا ام طوس د
 ةدرعد قئررحدا نكي ورع ارا ئهنعدارح نفاذ امو | مذ نارا كوع سحدوح با
 لغز يدا نم كن ررحو١ /كززعا او ئيبلسلا مب عران امو راع لد املك نم ىذ ويعد
 اقام فالئ دع ليك ل توما صداع اب در نيل طمس د د تل !ىيطلعغا نا وع
 ؛زونو ةيلهاجلا قيد عمربن امل ن١ بع نب اع ربو داو نانا ذإ رك دق امخلا
 نا نرال هنا كنان اك 4 اراه نزاد وبنو مريع ىف لمس كئو عمم ساد عرسلا
 ١ ١ نننبد م وصر ميلا ١ يس : لد انإ كو موك را ر حسا تبردا١١ ذا ام هرلا ىخن
 تردؤو ؤبارسل وذاملا كو شع نيسل تاما ناد قسد زكويبّدد حاتم د ةومعلا د قبول ظل نع ا محول ناننر نو يانل اهنايكرص اما اهعح رح اير د لت نود
 ملح خيارك ىمعل ١تايانك لاو تالطلا يثرمام ولم قايد طل اردد اسر معا هلسلعو ىف ومربعل يتسرب ندرلا حرمانمو ةينانك متلخرد قنعلا "نم عزم محو نر نوكر_ردشم اد يي اناوا ىكرهرول كبس 7 حلب عهدرج هيرشللا لئخجابءو قع مب اكد جتدو ىتبم امنوا اهكذو نما ال ارسكول ناو عتب ج 0 دج وجع ليبلنل ١ جنم ظل ون ارماظ كف لاهو ردع نمود ىف ول مانعا 7 0 رشي لكن ل دىرحو حركت رب لد مدا مح صحا امجد كنس كرب
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 مان يلد د

 نب نر تيكدرادلا نذخد نأ مانراامندم عن الطلا و ئلاض نار دّيعمللاصد
 رخررا زيما ةراثسإر لاف مصان رلوالا مرن ىو رد نام نلاط اذ

 اثرا ىثتكر لا نو بسلا يدش و اولا ناىبعإنب لولا مد طا نمسا
 نلعلل ئينسمكلا نا نودلا ناب دس نسل ايذل اان ارو طا نس الا مدع باوصلا
 اريل سس ىف ىلو 3 ١ةنرصلا اما داري انوا نس اعاج مل ركع ضم ف الطن ابدع
 تزال ودل نحرلا ياودواب دعاه ريح اننبرعسب امهفع ردغخ نم ىلاركذ د دلع د نم نيني
 ربح نانا ضارملا طرف ثدون ١ لروما ميد طي د مناىنعع حا نشل راع
 الك هرث ارتد ملاذا اعرب ميم نيرع صازمل ١ صونعخ نا منبجد نخل رخل

 رحشات سما نا لافاول "و تمرملاب_لوخرلا ناضفاطرسا ابعرمبعول نا اعل |! رؤس ١
 ثوملا هع حبسا د كلوحللا ىلعإامحذلاو بم ع ارّثس يودو تسبوا نلحد نأ

 « موعر معمم برا ىلل ىسملو موك نع خؤش وون نم جيلا ىلا "نسل! مد دل
 ناو تملا ناهد لارا مل نسل نا هيدح رعد ل ىمحرل ١ قالرم ىو نب نملك نم
 يجر أك ناو وعبد كراىلد نمل تام م ىثبن لبجرل ىصوارل تيرس نا نزيل ن اك
 مرمر ع وجد لأ د كل ن ىلا موععد بح نك راؤنسرص ,نلعزجو و يسرنا
 دوصؤ حره د يملا لولا ناطرا نم هيلدع مزج ال نلْنلا نمووك جوك ناك تح
 روسرزد ف ام دوعلل ١ وردلع صرع انا و لذ درطخ ر اجا نحل لب نس ل اماما

 , فهن نرا ن١ ل اقول د هبلعتالك ريصيؤا ورد زوال ١نجاعراك ييحاصجس
 معاوتاسا كرا والدامعرا ةنمعب ىتعئبلفبوبب رجاسات فرم روث يأ

 :ىعدل دل ةامىلع هباثمل دارل ا, هل حد ليس ايذد لد هل 6 رموسلا قف ميس د
 يلع لىملا نإ اب لذ انسب ىرارويعلا نأ دنع د اف سين امم 2 نامل هوت
 |نيدم ساد تاثمم ندرا نإ يمس ناوا نا لاول و رنج د تولارع نسل

 امنع ىازؤ عما ترشملا نإ لا ىو د تشب نا يوم نود رح سن 5 ١
 كون لتد جا قمل | سلم اج اي ناب هظملبإ إرم بسلا ةابحٌم

 4 ىلسألا



 1 ةللللا و نياككين سدا كدد نيوتم ودهأومإ لاخلا يالا ناقل نيسسلا
 ١ نازانود عرب ىلصر مدع نيعلل هد اصا 1 د قير وفلان عوكداملجم د
 حاسد قرير بحلا رلان 15 رزملا طش ل ريدم ساد ىببزاتما ذادا بد
 ظ 50 نال ٠ ايلا عراب اراديمر اص نيسلاذ تا اش ئئهىد فىدرراللا مد مرح د

 0 م عوبل هلا نا فنا لان سلا ل١ لحد 2100 ىببر تاصلاب أب قئمعلاز بح نم
 ]| 11 ع : ورمل عار نول م نها بند امد ىونس اذاصد حج كرسعل خئمح سر
 : مقورلا مدعم يلسْلاامعا نعراخ د عرج 2 نامل بند ريت نلنح اذ كلل بعل

 اكسا لاغثع هداطلا للاؤناو هنح معا ماشا لاق رود قلع )اننسول حان ع
 ] 2 00 راع ةاد ةيرزت هيشمملا "سس ئاهودا لاخلا 2ع مو سل ندم
 ' ١ تادم نمل هدر عدل جت سلسح ثم نقيا مهل وسمع ىد رياملاا بمن ةيحاوددا
 ١:١ لكاتنادمؤت البدرون أم عرت د هزي ذأ كرما نينا عرق ىب حرتو اه بع
 اديَرَك ىؤمس ادناعزلل ةعؤصو ديكر 1 حا سللد ثيلس ثسامم موا ىاح
 ص مز وشم نخل ليعمل ناهار ابرد عاد للعمل هعورص ىعرا د نام ندا عي

 تمم لس نملك ىا -ط انوا مغ كدا رهام حريودإاء ديسسلا ترموبتن
 0 نات سؤ : عا نباح مل مرح ساد انشمإ ناءاهك يعل
 ظ انوه امهزحا يببددرامم ابره وا نتن نع قبل هن هارد مصر ىلع يبدد ناك

 | اساغنانامادا اسعد فالك عرحر ترمابو اعد ميج تالا نيرحاما دا توم
 ا - نتمالاووسعراص د كلل لي نملك نه هوك د مسسبتر عي ميراو سنئاعرحا
 2 0 ددعو 0 بخ 2 ناسا كول ا تىع

 ا .مدب وود اناخو ورعان عارم قاتلا ستكر ال ملل نوما ريد
 ها 2 ا امن ذم 2 يقرا دريد يرص 2 ين ومرلاح نوم واد ركح
 ٌْ اد وحل صل هيدعرجلا ني زاييحلا نمد عيل حددد
 5 ا مريس نم د باز هلك صحن اد نو مم وب مما عنا من 3
 7 رداكو ناركس نب دام زرابع خدم مدوسص درصدا تلات! سك نابانك و :لسملاد
 ] "اراب تحدد يسن ةرصرّق معلا 0 1 هد هب ا. امبرحرل -
 0 هامل نارا هانيدب ناو ريكذه 0 2

 مريب دن طم ا ا هالو الطقس ويلا ب 0
 نان لءاشفل ا نع رن دامس يملا قناعا شرم فاما نا لد 0
 "حسا ١ داسح ا ردح روم متسملا دومعلاقْنَ نا

 ١ لاناوبع سلا تل انل او نالطم اب عطمل ١ انا نيرطلا دارلع ند داسمل
 ١ 1[ هيد نال اهم اررم حهدراصن او عربي ند لدعمي م نيرملا يزاول 5 7 يلا
 ا ماافؤلملا ريما يبست ىذا سرح براحول ام( ةناتكلاو كس 1 لطبب

 - حججحو 2 3

 | نيددصوا نياكلا هل د ماد هرب ده لح يارد نسل نطق اظرا وم نذل
 درا ماكحا نو هم عوجرلا ياو ارررع عربد نا درت رأ دىلا
 | قبرص لوس وح هاضوبال | > نبل” ستوب انك بر اكملا جالا

0# 

 ا
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 مالم 0 حشد ا حيزا 0 299 هس ب رس .:
 ياك 2م ودان كايد وه دونا داع رفصد رض اراك

 لفروع افم لني مد بالاس دوف وترد نرك نم اكل ن اكول دملج
 لد د لا نح 2000 3

 ود رمل وعزم ند ىع مبدع عيبلا دوم ملوصح هب نيب ضرمااد هدارخ
 مكاء لزب [نابرعب سشسلا ا ديسلا هج نإ. ود بعلا لس اذا فاد اكربد 1

 ابو ل نال ائم د هيمو يف م ل دع ديب اف لرايو عطب سسسا ند عمرو ندع

 اش لو ف 2 عدو مانؤسصاول اك نسل اكا ميلا ورسك مدد هنيبرح تؤم
 وحلا :ىصوع د موج حاج سالو مدا محدزدا ىدد يئس البث ٍِ
 قو رو دا :اللاعّين نسال ملك هب ار ندامو َكّوملاب هع

 سودولع ععزبج حا ناظر ع كد >لازابن| لاني نا ذ١عاسول دو 3 هريس ند |
 لِي يرشد د و تبعد سرملا عيبا هرلو) 2 ويلكم نيرا َ

 دار ليشلا0٠ا در هيلع ير ا يداضنا برم عاب عسر يحشد اواص زن ل ىذا ظ
 0 ز-ثسبلا نع نع ععص 2 ىأ 0 دجاطوملا يااعك هد
 نارالاد ىلا اد جبل اىحاد ةماعلا نهرحا نباح امملدع يشرب مدان حس

 لم زقداس ان الو كد د تسد مرامرعلا بن ىلع تع نيد كات راف ان ظ
 ملم ىف نب ملجة وا النسل مي عيبل انوك >درتمدا ا ْ

 نستورد نا ىلعامتاه دحر ف كش 0 يتاب ملال وسل 2 رداع رج ىِبَع ربح

 بور حاب ندا اسوق 0 هدا 0
 0 ما بعنا لعرب ملا رج رجب مرؤؤم م هنعرذاو

 تا 0 وسنن ق تنحل درع دم ىاع تريك
 و مرد نعحد زتلدؤن مرئيسك «نلطنا5' رش مح ب انكؤ جرح
 0 منا جلاب ملت ن١

 رو اًقرلؤنلا س لول ابن

 26 ”تعلن ١ دبائت د 0

 (مضوحاىل
 يعاب نانا +

ْ 
١ 

 ا

1 

 4 ا 4 ١ دايز بل وص
0 00 



 و ش ال مر ظ0527

 اكماربدم اهم وك نوكيض سدر د رصرملانقفارل نه فوب انك
 ا ييست بعز هد نكالطس اد ىدرسمل ادق عريسا تاهْناوره 7
 2 00 نزين قاع هلله ٠ ثاد نع نم نكد. :» كم ىف نعنانهدلا 2
 ن١ درب ريل ان ومع ابن اكح مسد نيوناهنا و نمعرط مت ىدااذ ام

 "نه كىنح ترد دريت يرد ةبانحو هوم ان عولمملا م 7 ْ م للاوه د نعالا يمزج هب و ا
 نزل لاه دو تلون مرح سوسو 2 عنب 2اس فان اونهرأ6 3 2 ْ : يرساالد خرلاربتمب رثع نر را قربي دنلا راولل 25 ْ
 م 0 سيرسل ثوهزرع لَن انح ننال انو اه نحوي لد 25, ظ

 00 يل ازا وزمخلا ئامل تشب راع يسب . 0
 1 انزلت نا كال ١ نرطلاو ميبلاو :اونملا د اًددععا طويك من :
 م هجد نإ ٌلَمَص د ضههانا و موسي سد ملا 2و نايل علقملاد 3 0 ا 2 صررأ 0 0 حاسللا نك ومهاطالا» 300

 مرتك ب . د ه0 حملا ع

 ١

 ا مادسح ذل زم دانوبب كى منزلنا 5٠نااها اىظح ماد امم عوجرلا ص صحو دوبل يلابإ يقفل ١ يعل عسل ول فزت د رعد راسل 'قرابيجشي 2 عوج خايب لبد مريزت مد دب 1
 رعت ل رلولئمنعل حان نو جالت نماردو: لمعت اماسدع ١ تولوا د يبرأ ه5 يال ايس اًبسناد سرر جابو اك لا :لعاعوجر ناك د عييصلا جت الماح ثم 0-2 5 «عاب نأ 2 مدت مدارزتن ال م 0 7 ا نا دانيل مول أ ج اذ اخ عل . يرمي 1رالاد دفاتعأ هرحدلخرتدول رايسرلادوارمامب 4 :53 2 | يسرا حالماحان يو ارح 3 ل ةرخلان ل اع لاو تولل بش هس َج و

 | 7 نابرج منو دداقا نه نار زن اهيد اوج د سلوا مارد وك > 5 3 /.قتع ةدسل اب يولع نا لو 4 2 ةيسولا ونهر اك هل نويديد عملا نب 35.

 ْ لسن ذاايد الرعيل أ نم لك لاننا هد مظرم املا الهرات ردي م ردوخم 5 مم ذاع | عانص اب مم نم 2ةررملا و يب رهاهرس اجوهد مربنثلا ٍىنئسعملا 1 52 1
 ا - لامس الالام انز ىع لطنو ١ نانا اه قيلعلل ام لمعلا يون امتد نيياعبلا نحن 2 ثبرحنادابجثنع در ةئصلا دوجوب لشد نا انهداارع ىلع طنو يللا سرك 1000

 ريا, نرح نصتملا ئيب مد و كقولك عجب لطم لس الاتع هرون عون 1 ١
 0 ضانعا كفرت ةرئرللا در" ىيمزداح هبربمال نّيعلاوش لفتت |١ ١

 0 نوف وابا 3 ةيرحد اقروا عيد ١ نذل اوطد هل قارب دما, دمع م 1 ا
 نبل شال وهب فجاداط نع مي انخ سرللا يا ون اخد ندركلا بمسس

 مرلع ةد اجار مرعل نإوح 0 ١"
 قبر ديس 0 تا ا مزيون العر انخلاك ١
 0 2و راخاقوتسم نين ثيح ئدل ا نبل خلصوا ْمُدك لس ( نم" ثوملاب 0
 ١ مدزفي عري ةراعرجرب د اذودوم ثلانل ١ نن نسا اميرعودد ا ىجمر رمكع نبا [ |

 | اسوحلاب



يكولد دنا ىلانبدلا سعد ملوببر اّساو ءايصولا ويستناَج تلاع
 ئعع ءاوسد ساد ني

 لن نع ,لموي فويس ا ناذىثس نسم نتعب لن تزف ليدي مْناكناحْرُشنُم
 ” قبب ام

لبدرخاناا لوتبانا ف رياسسن د م ناكواو نول دعف :ميرج معو رك حلاو
 وم نئرم 

 لارا نم قلع موي نم زك اب ئّيردعللا نيج نانا داذ مىسب ئرهلبض: ناجي قمنا و مويلا

ك منسم ىلع ندع دانت قاع ويحد نرلك لبس 10
 تحد ناكيجملاب( نئر

 نب نع زكول اك ثيل نرد ةلضلا دوج و ردع اقر خحأ باد كوم رم اق مارا

 كيفه ناهد زنصحلا نينهم مانام نمرملاى امهم عزمولا يا أُكرصلا تلّيدَحانازؤ

 ١ ضرر اى دعس لاف نسا نو نجل ان حوت م يب قرح نون رخ "سداد

 سازلح اموبزنصلا تبحر ل كنور اوثدولا نحل اطراد مهب 1 ال نيلئعيلا مل اجل

 يجر الماك ء شع ودطالا د قاعلا هر ارزخ اعلذ نرسل“ ةرضملا عوْلطك سسلا١

ا ن نإ كبد فدان ئطن :وعجاسول نر حدا ام طسخ رباع وح و
 نخ ايرم رجل

 لسكر ريحوزعلا ناد ةنصلاد رح 2لتوباراّبمعا تيرا ند كاملا د سده نالئريعلا

 هاد نا 15 لومل ا عرجل ان زوج ناو جدجرب سلف هركن اذ رسب للرلا مربع ع داواو

 0 اصاح رمملاو عوجر هذ ! حا سوم تل اًنو روحر واخ السارسل ىالظلا و ٌةدرا ١

 : ركاز زامنيملا غر هلو عريبي اش د سبعلا لحل كم ناو نيد ودا لاجع 2 عرب د امنيسسلا

 5 درسا نوعرعل ني ل اًمث ص اًضضا ا لامربلع مد جو23 نعوللم

 نهر جب نم مل نيبلا ند نيد ربما قرص لست نب تراولا لاك
 1 1 ظ دلو ف الاعا

 0525 7 اكرر ن فر ص دوت زل ١ناف شونو ملص ثررارلا اق درحْؤمم ليسملا نومرود ترو لاا نا مربح

 0 8 اريد ناز بابعلا يف 2 ىلمملاهاررعد يعمم ناو ند ,يلع امإ وكب نا ننن هتيبرح ك عدا املابب 4 ثراول

 ْ 1 ١ :ةدلول ا رزر تلك ماقاواع نبل موسع انرع لا سرملا ونسب ىا جكراس فعرو يري اهاثانا ,2 وأ |

 : را 'بربلا لاخقل نامم#) نكل يدب ناك نيدملا !انح هريس ةارحو سيرملا لل ىناكل اللا نه ناب هي تراذا
 4 'إ مامي كب ةناتألا ب ل اننا قدص بسلا تومرود ل ن دل ناك

مره شلل نيلع صضعاعرسو عم 2ىعلا رئل يعد ند نعل اك يزف ليد ناولا رسكد
 0 رداذ ةرلكتت در ا

 7 0 1 1 دامب انعاما نتن سرنا لمحو نحا نارك يض نم مهام ةباتلوسو دكان منعم ضوعب

 و ذا“ ليو كار هل اعدام عب + البو مصدر رسل! ئجب ارو دل الئاملارعاؤمنع هحراخ

 ار ,”أعوا اح اعز اعانم ريكو 21 تاندا  توعربب نس ماكو فان هل نم اجلا لَم اند

 ركع طا مدرعاسب اهلا رح 2رلظ 3 ١1لط 3 مود ول طقمددارلظا مسصد لذ يف اياكم را
 2 "لذ ديسملا ند اولا و بعاد را ية داهل امها رمهرود

 ف | بلاد راومع نا عادا هرماس تسلل مخسب د يعلا دان اهم ّنسعلام مسند

 "ايفل ملا هحلا ل عدّرماّدلا 00 ملاهجلا يلمح يع نع لاسم اح ان

 نونو معشر ميسلون ل مردهإجل 0 ميمالسا ضو 3 اب درلا لاق

 | همرتع هس ومب ىلب ال7 اد الط ناو ردع سم م

 9 نحو ملم حوا 200001 تتايسلا هيلعر ل
 نا لئجعو نالص ودع مْناو َس نيد ايدام ن)

 2 | نه لمح نذل ةعاشلا ىلع عري 0 لت يالا ىا مشا داملل)

 ها اسما
 ١
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 راع 36 داب ادال نإ اناد تا لؤمبد اروى بع ىدب اهك بابعاو

 | : للي 04 يب اقام راّيحاد باعة نيس 6 ٠ تاجا 1

 لا نما ذامل ةيدل ازيا رسااره ال نيسان ء ل ذالخب يؤلف «ةباتكاب لع
 هدل كو ”ءنعاوانزم 5 ضجإ لل هرب دلاد حاب ل اذول اع مامي مل اد  عيبوص 2 ٠

 مد تملا ىلاىكس لولب 1م اسلاطو رم َتقَس! نا ةحابع جرب رس ريصب مداددرو ةدرجل ناجبزن 3 نيمارعرا رد ةناعالا كاد ظ ادم صاب دوك لد ممرصلا :
 ' 511 سك نع عبوش هدا ةهررسح مع داعتوتكدا و ةترمسل
 ' ْ 10 ١ نه ىموالا انرتاا ابكيتع دويل ويدخل

 | 7 م1 عرك را سا ناو رت ىفامصرص اره ءرحاْنس
 1م 3 0 بانل واس زحا ةراثساوا اظرلات

 نلمح ورح محرم سس لميس و رخ نافؤارم ص تعرترا وم سرب ] دان رد عد رز اطرد ندعو د يحال حدا هان فرح نش "نسوا ديل ميلا يتم ضلاكا رك للك لناك لا دا رباك
 تي نوح روح يد قناه ي ١م لك طمصو 200 حد الناموس ذره رو خزخ نأ صا رونعللا ددع رويل اكرن امبطؤشم يل ارتد نتعاارجك نايا روصاو 2 ضاع روصو نميف أر زداد ىح نبش د جارح ذب | ' جاوح أ 0-0 ذة قاما اان وصيعؤلا )ب كلا ايزصم نيواع لسنا اذرل 7 هولسلا نا رمل انتانلاو اري مالل قماش ةلمدلا 'عازدد اهب ظوملل.ةارعل ار "سيلا )د | اب
 نحو ناك رادع يك دوملا كول طمو بدرصرلا دولار جر جن امانه داما د ؛ الا علال صل اراد ميدل ةيديرعلا زوم مم ظائشاو زم واعم شعأنإ ذ
 تيالانب حتما رطدنحم ىو نيس ناد نم وعلا و صوفا لذع 3 ند رح ملص عجب ةضوام زعلان نا انه مب يطدامد موكلا نوشادا
 ١ ا ياامذ نكرنم ريما يعلم مو اند موكا ميك !داىا ركلبوع
 بح امل نإ لع سب اك ول زمن هارب دادالإم يرحل ١ ظ 007 0 1 هايد عج لن اهمإ ناوخ د حوحرم
 0 0 وكب فو هب ظرترلا نما جددالذ رسانلا اما

 00ه ل قيام دب الزج اننا عر راوغلا ا 2 : :
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 و نم رَتصخىدا١ ذاد أمت تيس وزرع يع نأك

 3 لكان شل كوتولا ناسا م ندد بسد الما 0 لم ىيسلل و
 عش 0 "نم رلد البل اجواع ابن احن هدانباد قئعللا
 مك اىدبايشل نسوا لاب وز دو ل مقل ١ شرال ! نيكاسمح

 نعاعن ا ندع تؤ يمل ءمنلد”يمع هاربا را
 انعدم نايم تاس دونم ”"تدطن بن مذا لكشف 3 ولوازم اشاد عأت 1

 1 وه ذدعت ثردل او ع عب واو

 0 داووككعمن اقبل هللا ىباكداد ماعلا زد اك وعش امقد
 يلجأ كت نإ ماط١نه ورك لعرب نْض' فوج لوول مى اذ ايد ام
 مستواه هدريحلا) محزح درر يف يدا ام ةرانكلا يتوسوم ند «يسردتند 3
 ذو ورد عوبد 3 يشد ليوم يئاهملا لغسس د مشط ملدا نإ حان العا بذ

 1 عل ويصل هب انكذلا نذلع جويعتم نال لكما نعم ةراح او لسد عينك

 ثث هين اكن اد طار بمسك ف اه نم نكي ىستكلا ب متع ارح د
 ىل تن بوست لد يكس لشممل إركن و نب دأ فلس يبل نط

 21 1 كرركىا انه داري حا نادوبد للعلم كو كبوللا صم نم
 نمي هر مذا عم ٠ ناحإم هريوكت عانشما شرلا نع نزيذبلا ناو ميلك ةيراج
 ناكل ٌممالسل ١ ىند تشع :ىللن ىلع طق رد ناد ح داو
 فيصل ا يارجس ندا لح جرب اموت ل 2
 هس يد 1 تاه ىلعو ١,ردع نعئد وم موفد
 معلا نعرع توون اكاد يناثلا نايائدن دابولو ةبانكو طووّىَسع
 0 اتناك وسد بسلا 2ةنعد لو عر ياعاوود نه كسا ىلإ
 م)مسممل اص عناد اولاد لياوتلا النسل ونعيد ما هْلد
 0 علبسر انذا ناد مرش ابى ىرَج 3 د وكذح قرد نحرل بلع

 اب لارحُي كول ررذع ٌقيعل ند ىدوشا وا ندعلا

 ن3 هرم 00
 روع درت ندع بد اكد ناك نا كيكلا امه لناع

 0 د لولا اهتيىشرل بحت اع ويس نم ' ْ ابا دم معيب وع ,يلاع م ظ نواب تلد هب اكو هكامع ةاقتعذ
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 ةاحا ران كبت سكك اي نوكد اا اذ ذا دكا اكاد اناببد تعد نال 1
 طرز س صو ل النحال اثر اكرإ نمر جناح اك دزططاب ١ا/ جدو نحوس ستصل
 وكحؤوالا معالى كرو ب ايا نزعت د م دود نعل 2زئباسلا نب نداحل)
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 اخ هس ينك وأ نوح اناو تكسب اك ل اًتول عامر مص نبرعلا) ميد شسببح ند
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 | واتكلحاب جوحو مذ ندا تحرف مسيغرلادالثا ناهد هرازذ 3 ةركتملا معنا
 00 اندةالمربعس مطبق و ئسعب لنو موسسال دود يفد يره الاد ١ نباواا داب هيلع
 اره اظانرب انحب مك تررعاط زد حنا ثيحند ةيدارصملا مهله شن سس اد
 هانقرمعو انقنا ثاهح ماد ناس بسعر نام عزيو كل دروب م عي مٌقددعملا 2
 : مد ميحاابع 7 1 لل مد نك ةيارع اهرع

 هسا نسو ناكدرش قانلعا 'د لد هانم د نذ ١ اناممعزب د نكد
 ظ دامو تعد ةزحاؤم نو سوم باو كسب نيونعا نت نذ درع يف وكد سلا ىلا
 0 وخانلعا م ىَبن مرىل جىنلأ كش ميد مل كال نعل مبيت يل
 اب نمو تبان وذ اتعافت رصحإا ٌقاتعاٌزانم هاو بنكلار انماب هدارسلا
 ل ١ىانك منالئااه نمد ن نيعددر نملا»ز ا فا تعا نبا هانت

 ام كزحا دراما ند ردنا ماينعب اجلا قرعلا باوبابور 3 نصل يح
 ا فيؤيو ايرلا ربسلاردا هم هعاحره ىلا توملا نرعزسم منع 0

 - ةيتوهراطوا نعزي بوثسم يرمز ,زد ىيعلا د مد ايحيفدبسلا مدت لمعيع دبع نعل
 ىلع حامجألا ماركو معو "عزم هرذع ُسنْسامَو ندد وصح هد نيدو نح ف
 نيت جوا حدب عا نادوَتبِلَفد ماو ٌنلىملا دنجيملا وس نابل نم ئتعلا نا
 نييزمل جلس لانه يوما كرمال يعل نا يم ذا درم هد نتن 21م ةبزِس سيل دربح
 اتم هزئاخاتق لوف !الببسلا لوجو حك تس لة موح عرحان د لاخي ميل و بسسمح
 | .هاليلسل اد الك هيدعوجم ل قللإب وفلان قرارا ”ةردمسمللا نوما وج داش سلا
 ش ىلعابجص ل يارب معا انإصاو ؟اعش ذا مالسإلا همها اهجرش 2 مزعل محب ْن تاما د

 هرعاذ د مدامبلل تاملا و سائل نايا باو مان نأ د
 ١ ةمهوعاج لا اف فاتمار سائلا ىف دلو 60 نكل نانا 0

 0 قسم ” هور دا سانملا تابعا ءاو ك5 لزسرلا نما نوحالل ى

 .. ميرخ مهرس داب اوت اهزتجد داع ثبداحا خونجمب نابل اب لسع 3 اوبن 0
 محا هاد دةبرالا قحاملتسا ى ىااهدل دانومعات شوال ميه ازيا ملل برام لاذ
 لان عسر سم ةيحاح نإ ها دزوارند) منحنا يصح د ذازرس لا يصون لافد
 ٠ ,صاوصر ةلصاعل ف هوجن درج شال اق جرحا دانسا مل ناظر اوارياتتو شكرنا ١
 ظ : !درزما ذد'ردخ 3 دامه ردط واراد مييوويطع مدلاهلص ملدا لوسر ك نيسان
 0 نعل ندا ترسم دع نللا ام ميراع 30 يميماو ريت يئنامح نبا

 1 رسل لوسي انش ريعسس با نع نيكاكشلا ىحو مادو انررع ” نلعذووملا ايحّد
 ١ مسا عردع امل اع لد قيع نم ام نسم نما بيع د ايابسملا فانا
 نائبا ند سفاح ناد ىاسللا وداود دود لساك مدل ةحابملا مني ىلا" مساك
 انيدع فاطر "زيد د11. 2 ميدخا كوش 7 اانوحا نمد ميدلا بسس امر ال١
 الس لانا دول مرسلا لاو ل نيد ا 4ًائبع ددوبْىلا
 "يك نرمابعنب ارح !) تكا 1 ريما نه نكد محل ار ” كول تشد نع دمي

 اهيعربد١

 2 زيا

 يزور 5 تاس رع وبلا يتبل ا



 لاله ني نع ٌرحورز اه سبيس نم ل و مل امي لانميسوويدلع هلل صون اهنرنع
 ل رول جال اف ث ءداسم ١ “د احلا د ىامرسلا ١ ئظلرا ىلار ياه نب! هادر
 (ن. اك ناز "عرمرم ىل ! ما انهرا سناببخا ١ث لح نم ياميمل اد قطترار ل زياد 1
 1 ١ 5 هات مط / ٠6 , هدنأ ف” معولع ىلا : يطنرارلا هاو ر ةرحىل تاما انانبح مأ دام هياتم عناعسمل 'شر وب الار نيم نب الذ عيب ل ةااظر 31 ثارما كبح اطلس

 مارد

 ىناوخ ملود سرل ولما
4 

 لامع و وصاح ا
 امرا اييجوزامح

 ريما 3 لبا

 ايسر ىف اى
 ندفنح وى

 امزطرن “سو دشأ «نئاجلا
 ١ صخر

 للا علا
5 



 ثيراو واول 14 ىلعلا نحدن نب ونس ارجزعو هىئماى بذع ا مرتل

 يجلا قلدشيل دو ها امشارح ام/ىك تست نان هرانحا نأ اندو ودي ذ هناي هلاثسارد
 يد كسملا بع قشساو ,نبرحو دارلا بسم نين 0 درما دالب 3!
 ربعلا نداء ئب د نريد نو واحلا هربعةراتك ةنراجرسعدرل داو اكد لاملا يسب ند
 ا و انلعارن ولاه للكل وا امز قد سفرلار ناد ةمارل ا ردا وامزعلاو
 رلوال ايو انك دد |امق سشرلاور اند د عاببع ود حلا و نل امر إشلما ع .باحو

 ةداردلا يؤساوب ىتكرنلا ن ىو هنن وهز حنع قياعل اب ادرل نم عن امتد ونس ندل
 مذ نوكنو ةفدلا جازم نحؤد 2 هد اليا دمت صاظلاف ١انلبحات حورحلا طرب

 6 ١ نعارو كد باب دس واميرإ ند د جداشلا غيم ا انراب در كوبل

 ذك لا واكدديباد نبا كلا ةدؤتم يذشلا كي او دل مسا
 يلاهياضد 3 ننس لو ثاذلا نه جنتك يف دار انعاب وتر ومص وا مها تثراو
 نر علاحام) جداحاقشت هو ماىيقردل مران ودوم نيدو 2 علا اهدي مالا وكىوزؤلم كدا تونك تنرلا محل هيلاعئ نقولا وا نسارلا 2< مس هلداو قتومود ان لان ىلا د كيا جن 2 سس حدو دملا نع بحال 7 جيتا ناس جدال انا ءرعزص 3اوونرّمد عت هزعد اب لص لاداناكم ل١ 2 000 : باسل ن هدالرا ثنو 2 حنع قلبا يطع مدر وح شرس ١ رسم نه نك ل لب 02 ١ عمد نع مد ١ نيس هدرا, ىابص عد ىف 5 وتوم رلا نم ميدام لاار جيل ا نئحالا لانج نجل: نع ناب رعمل نشيازعا ود 3 دول لها اع نىك هيلع 4 0 3 نور يبد رراملا هب منخذ مرلعر ىلا , دع" منسكللا ىالطا هاشرما ١ك مى >كلرإ نشرحلا ندد إجهاد يودملا نا ل وكلح نورقل كابس و5راوا ناواحضد هيدع منع دننسالاو دكما شاك ند داو اكو ةيصولا لاطرا
 نوحاصو جد ف كنساول د١ يرتود حرد نزرع مرد اذ دائمإ انحررسا لاح ا يع 1 ظ ردوفو زود راع رات نين نوكذ هلم ترو د نلول ١ يس ترم نا و

 ع كاتب مللي لاسم والك مقسم ند ملح نلركم ةيشجا وج مج احلا ازور حد زن 'ج مالا ارجل تك مود عسولا 0 0_2 5
 نعارت [مارحلصا لصا١نأ سال ةشاكم ا حان! فدالا 2 55 2 ظ

 ورلع سي رارسعم ناكن) واه ىب 2 9 ا
1 

 ا 0 ا 8 0 انااا را انام هيلع متماثل تلا ملا يعم نعال 5 2.

. 
 يهل ولله لبد اههبح

7 

 ظ ل د اكد نسدملا هتزوحنك نيوار اح

 امنع كم متر ىماهاؤشا ناحا تراو د '”ناولاك دام امعا نرْؤمز ند نا ثراو

 00 ع عمدا دوت نا قمع رئب طن يؤشلل ربغلا د

 عد

١ 
  : 9ناسيك هراجالا" لوصحخ ١ اا



 بطلا و وماتنا وتم نعم النن اك ١رسسغسا نك و رس ىطاولا ناكنا بيسرح لولا
 اموال اجا رمل شسسعم ناك نإ وكصحد ند يف 2231 نس رامهراعد يايدياو
 ندرك وعدل وب مزجد مامالا جر د هدى سد شومكملل ره اظل نيزعلا ل يمل اجيب ىلوسلا ىواخإ اجا نك هند الام ىف ب ةاوح ند يندد اعلا نح نال لرسوم ناك نأ
 ةماوالابا عداظلد د س نا لاكابعد دونما امهرمإلا امض كو وس اج 2ن قت هى يفك نل نب هد د كيل ١٠سيرم لاك نحا بسمو يسرد نيل الا هيلع عيت مف به نما هع دنلالص يب هدعج هرم يعنسواو ىيض اول) نكح هو مرعر ند
 انيزعمب رع ىلا ةمالا ةسم احلا ماعلا نحسب تزيبد يجرم! ىنداكدلا ن0 نايرجْسماىلب هل دا امه دوام ا يجرب هيت انس ل و جاوت دا بيس ىعل ١
 . اسعد ن اكن اذ قتعل اك ارسسوه نالنإ ىلد شس سبسغ يفد لي 3 برس امزح ا | ذأ
 قرس حو معمل املك ىلا مح هل ارد إو اك لداعش ردو حا نكي سناك
 كتل يا 0 ىسلا ىىهاللا ىحد ندين 3 رواق حلول امد المالا
 صولا رصارروصلا حشا رعت: امهيعو ىدد راملا د بم كارم اتلا نع
 دحا عر ىبع مالا يف قالا اذ ر مالا هرم دلال صا ,لوخو جم : لانا دنا نع نيربحتم ايدول نب نكد ١نخا يف فكل ايكحد
 تابؤل او نب املا مجوز نوم نئشد وأ كلك ارح شوا نويزه ل
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 ًّط

 <05 سومؤل الان 5 هدبسر ضىدملا : زيا مول ارسعه ناك او نائانعل نجنامؤبحا ١ ن١ معطل نماسل 343١ يعل ارض نيب مشا ىلا لع ناقل نم نوعا لاكن ترا ماسدأ ع دن مصحملا ولهالا حاود مل لدوترخ انعم س اود واعر شد ىذ هاجبنلا نم ياه

 ملا
 ف | ىلساول

 روق دائاد

 ركجحلا ر نم اك
 قسم



 هيلا كءادلتسلا ةيبادلا سارع

 ره ئملسس لوا ايف معراسصملا انس و ىضاما زد ١ئف
 !ٍ 0 انو ديس انجاب ادام

 را يولي عرم مال در ل ب :
 نايا جحأ ةروصو نيل نرصلا لاتارح يعل احا سو نا 2 2
 نور ءردل د لالا نبعد اهواطن ذرا اهل مدي نمرمرسا عسب لشد منكن
 اندءد وتل ول ولأ هيلع تاعيل نممز ةحوتمللا يالا نيس ناكل م نيس حيد
 نئسعلل عك ناكر يميصلا لقع ناو اذان نرخ وما عنو دارجورعي + ةنائمذ
 مدربا يرجي بعوا موف !اهذح م يارجا وبراجرح 200 0 ا

 هبمزجد وكم ذارهدررمهىعد يرعب انو 6 3 را

 0 53 ملا ها اهم الج لما ؟تيض د جاكت انايط ةن وكيت
 ١ ييتاو
 | هر عانوا هن لا ع رقاد لاول نف لش + رست ابا ايس

 ىكدرملا نا ةجت
 مهد و ل اعده اذ مع انو رماد ملابم نما ره ومشت بكا الجاد هرب بذكأ

 2 نجا هيدع امم اناث لوالذ اه د لنا ن ىبد بنص الاو «يشمن امل
 للهند زنا دمروا سيماررمهلا را م ا

 مارا راج يبد تيب ف6 ناش انطذ 1 م يزبذرأ ند ارم قنات كلود
 > نانبحو د نع 0 اكو 1 بحال ناو 1 لاوس تح درا 5 ١ : رحل ولا نم لنالع اذ الو م عر » رص سد تس راوعرد

 ل ناطر جددا نانا ثا اكياس صرل اانا قرا ظ



 مل سل و مانشعب
 اًممل د سس امل وارص

 سال
 ابل هدلح
 اهملا

 نبل
4 

 لايم هذ م
 يشر شعاول

 قعمئابح
 0 مارط
 . زج دار د ئاصد .. عيت لباسم ثئلسا

 "ند موسما م »تداعإ
 .٠ حا



 .) 2 او راع قدابلا دا[ دازدا نالثلاد جار افعانبذا ربنا ديسلا ..
 ظ ربع شف ١ ىدؤس اب بعزل لاق وعلا لات اج دثما عر ني هانععبم

 نهاد إسنا طرظاعا ةوربعرجارلام ف الكس لاو كد

 10 تا دزني عزب اك راو و بص ىلع ١ ةبيعمملا تاتكسإ مز تاتو (نيبملتاخ 20 سب ان اك 21 ئبسا وص نباو قانع ١ نهد وة ىلع: نيقلار١ ثاوملاب قيعلا,ببمس م لافب
 هاو 2 دم ْ 05 ١5 "يباولوأ ةردب و دامو اممحانع ايهصخعولا نك مان يذ نص

 4 ادم بضعولا نك داةوتكلا جكرك ها اكد يما اي نيس اناتنزر

 0 نيالا نحواؤمملا هلع مدا نلاا يالا قدير 3 قيرؤلا دزتسا 3 ع | اه لو سا معدد ولا + بداح علان ذالاع عريس عينعأ منش
 1 0 جي امنا نسرا ناد من اولا

 ا نلا ةيطلس د اان ومد مواعرد قاب كلذأ نذل أنا نيالاوحر مام حو
 ظ ا ا اهدزل الو شر ىل ان انزعاج ديس نام ل اهد دايشداب اه

 .اوحر رود م يلا 0+ ىتت ودرع قلاجلا نيسو) امهياند قدام نع غنج لاي ا
 0 اهلاون 0 ,تنعل د لمعلا نآك١ اوس نول ادنيحو ربعلا زئذامع

 وارامدعد ود كبد 0 نا اره اظو اصب لحال مرح نيل مءورصاا : ارداف اهلع فاي دو ايون ىف ةسدانانإ 3 تبصر نادروحيدل : 00 نيم ريدان ولد ملل ا
 ”>-. تيك 5
 هدم

 الما ١ك قيدةدلا عبسوم ةيسايج لسا د4 هبرخا نكت حاد مل يال دال دأ
 ديقد عددا لاذ ايو ل تاب ترس هاد دارؤل انوع نن د مرَخ
 ىأللب جو نبلغ ا فادي ةرلا جم لرسم نإ ىلعاسلا ينعلا د
 د 0 مل اقاد يول ١ لاقدر هجكو نس وتمت
 ١ ردنا يوني ] صاكلا د دوجوم ره و ملاب

 هو راد ا 5 د :حائملا هَ مب

 ندا 0 لس ١ 0 نسر ساكنا د اهاهدل و
 جنس ف ن هلا لاذ مبلل ظربدت رول نذل ن وخلا وعل انتل" عجاد ثيداح 1:
 | 1 دا ىلع عامح» ايو تيب 2 3 2 داود نئالئا مجند ا - 3 0 امل: جاردن ام>ذا اانلكاؤا رسما اق نوم نا وعام ب نيرا

 ا كادت ما < ىلع نب 22 0
 ظ و 86 مث ا 0 ١١يناد ةددرلا ل١

 ١ ع 4 0 نس لاذ لسحلا لاح عابن 3 انا
 مو 0 0 نو دسم لاذ نان د 3 ديوان هيو



 رز ١ نك لالا للا سب نالوا لاو ناو أهو عامجلا له اج هدام ترد امو ظ 2 تشو ابا مع اسوا هناي لعدع تاودر تا ادد تاع مصرا ريد ,يلازا ركب ابيت ليبلدلا مازسالمع بجاد عوصو ارب حسدن شنان جت

 >هلرالا ثارما انيارسب ءيشانتنك نت إحزع موطو دهداد يارجاضإ  ىىدع اجت راصد
 زر قاابزحا و 3 3نس ١ مك يبلع مدن ا ىببص ىلا ىلا

 عملاق ونام مرر ُكناداخ:
 انكر ميعبا

 رطل هه يسبإو

 ناب جينرلا ناىدالد
4 

 ّط ١

5 



 , 3 دبا ددض ناتو

 زعلاوار_ رك دار :بيفطال اد زئال و 0
 1ك ىئايويسال ' 01

 1-2 باق راو خب اندلا لعد ثدارلا ةئباكملا نأ رثد ءنمعلا دوج 231

 ”اوالا فرم روبجما هل نتي عملأبايببجا ل١ يرد او زلم 2 أدل دو ويدع نس 1و
 ثلا بحلب وسوم لا ل ست يرصد ؤبدكد١ ع يعوعاج ىرجر ملص دل اعيد

 » مرجولاو يد لاو تر عرلارد د 2 نهال ند ىرج مكداجو اموسد الويسلارد 52 مىيتح

 !ىس يدوملا ترسو وعول اند نيبرومعلا قد تدجش داي[ دنع دا ان/ يدوملاز'ةراىلا و
 7 مسرعه اوان ردك يدولا و ضاقولالاهرلا در )نوم وللا ل 3 3 مرود ما ترها جنت نسدلدا

 ميسو ارزع بالم احانرعيرع 3١ ان/ىموملا 20 نااحا انهيبب ول سرملا خرم 20

 زمسالوبوب تلعرش و نعمل ١ نود ةبركرمل مندل دوا يثولا ترتب رمي ود يدعو ) ءيص هدناذ

 ةيحتري زسل الرع هب الها ةيوعرملا نياك ناذ' ند سحلب انلل امرد نذل لومعح اموسب هدان
 دل 22نقّربلا لبعد هتدلددّورهللا دود هد تلى زلاداوأ ف عج سد زيرو يزرع ةاوجدرار

 ى ايوبضي نهزشلا جنات ةيصملا ز موسماوإ نس 4 :صوبتلل د ةراولاد رلبوضوملا
 .نالاذا ةراولادلو قدافتاز راجع 0 عنشرلا ع ًن ردع نبلا مصدْند نائحلا ُ

 ةدرلاوونعنا نا دثرلا دوره هريرلد هدرنم نكنع راند احوا ةنراملايزعادويحر بح
 جنا ع لد مكسب !سسح ل رص اردا د ايردرا امزبص نزعلا نار ددرو ناردرم هاربا

 ١ ني زا رار ١ هاو ناكرإ هاو سا دان حاهرلر امون مىرملا را دلرلا ما نيعزيكول

 كيال نسعملا مركذ امر د مريس رع "نعل أ ام >تردم انها من ل انرطو نسسملا

 اهراذ اهدةراووع بو سلا قسسلاا اىلخ يانج د | علموا ىسرزم رن وس ناد

 مخازن امدار ميردل اهركح د لطرح ال راد اه دل زاهد د جيلا يرع دلو مارييقم
 كموسانار مومو رالذ ابوس لش د اهدالزا لجن قيداجلا انا اه 0
 تادذ ثوب ترونويت ميدل نود د الشم ءلع ميجلا 2 نايم وحد هر ر صال مه

 0 فد (راع لادا جروح ميدل ريد نين د ايلا هالتك
 بوست 62رو) انا نم > حبشي كاسب ١ م >3 زار ذاثسوهو 0 ١

 ايار ىلا ُنالع ةيردملا بهمس نشب نا لبد طرح دحر ذ ميرعرن ول و نبسسمل ! نع
 . عدد زال ماحام رشا اه نهارل !راسعاك ا سل

 ره د لمآ ىلا واول ! ميما يردد ل ايار رج يظن مسروم انشد ماد لاقانر زا
 مربرملا زج تال عو د لل رلاد عش سل ١ نك 20006 نرحل ن3 رهاظنا
 ظ ١ 20 دبارساو ا ار ناار تح ءاسرالل نسير ال ذات

 ش جالا ش 2 0 هي 3 ا ش



 ' لاتتزيسحوداتلا يي دنع يال اهكذ ةروستلا مرد نط داق يشكر زا ندر 01 ظ
 ا خ6 دبسللا نومي نتن اح ميجا هايدرتك دولا ميكر هيان ط جدن لاح اهازتسا رداولخ رد ورهأ ردت 0 دقوا 1

 ١ ا .يرعلملل اند نود لب 3 ب
 + دالبيسالا 3

 مسلوب واه داعى تا
 جد تنمو سايدلابو متارسر ماش هنللناولاح شاذ دنعرم نخ ئل الزنك 2 متم اعلا متاع كارير ل ز لسع لصرخ ىف انزارع
 ةرسصولا عقن ا نيس ليوا رولا »شرا ندّسصرل ثلثا نهابب يصرارلر مثار نئسداج اهدالوإو راح لا از دوت ص ضرع يف امو رمح ساب نارها
 جدلا ذا لاملاف حرك نسسحلا نال جيدارهاظلا قكرزلا لاذ ثلْملا نم مالسالا
 ترملا درجت تاس ارم 'ئءعن يصد ا نه سس الاد بسلا و مال اه نإ رلازحو
 هرهزؤدع نإ شن هبجو م دل اذ يىدرلا ذنب منج 2 يبعم انه ميسو مشد
 اننعنلن ارث د هنن دس اذ ه اجاصدرمحا نب رولا ءاولا م مت ردد نإ ةبفولا
 ملا لا دكت مولر ىباتحر ىشرلثنء بوس اند نوكث نابىصول روّسرم ضرما
 لاؤاب اهوأ ىلو دسم مزيل للزلا ما ثنحولو دو درد ميد انو مس اقامز يبا

 ١ ارحابامجب# نم منملاهزرع ثامنا د هد ةدانخا سرا نسوان اخ ؟ د ايوىذ نس سمول

 نومك لمن ؟و لالا سار رد ةرل سما ١ قمعد لااا در طال قةرحأ اب ايانحو
 امرا 0 ترون ف ةروكنم برشا يفاربكدلا دوبعرمه ىب اليل سفعأرنا وه
 قمس لك دا و اح! لاك نه نذ ىب ئلمرط هه "ارا داهرلداط لم ادرس روكارملا ١و

 نانالاهنارزتوزدوح لل نم 0 لل م 0
 اونلسوع يبا رلانض دو اه دات ثوب له ّن انين الا املك" نع اّيانا دان

 نادزحالا عرق نسم لبا ل نيج ل انوه نيود هد م وعد رحا "نام نإ و لاخلا يظن ح
 اموات اع يد دود ادا داؤ ديانات يامر لك دالإلا نب اييرسعم اا

 سومان اما ناش : ةيعري احلم نأ رسمملا بسكن املا و وبشر سما عا نسال ذا
 مهد الدو حيل نع مهرعدرسعلا تاما ناد رتلررل هد دو هبسفرا 'رلعد را ١

 : اإد'نيمع (رجرسرلا تاما ناد ابرعوتم قيود مة نارصلا تاه 7

 لحال امههلك ل لازح وبس كاع اد الح ا ناكل اما نع *و ا
 ”ىيرل !لاتت الو امشرحا را نارسرم اه د يعن كا يرسم الرا نيطر 2
 مسببعد قيعد مامهراسب ةرريد قامه رحأ فان ناد اهبللع ن افمب 6 نائل ايد
 اذاوكر دونت در هرازرال ىلا سبعر سعد نمسا دانا ىف متل اًدح ل
 نراعدرا ةمارلا ةررسعلا ا نوما ثاداداد لقا لوو دز ارك نئرعاف ام
 وهدف شدد هلل يابو صلا بشن د هسيفول 0 من ىب ءببسسر الك

6 



 مسا ا ةزحاَوُش 3 ناكل دل ابح ذا شوب
 ةإ نيالاو امم |منل ومآ ىف مهدحا ل انو
 بس بسب ملاك للا ءاعدل فود 0

 2 1 "د ةذ كلبا

 ١ 00 ل دوال

 7 ا ام هرحام د 0
 ١اس درلا يل اذ عرد قياكذل١ تلثلا يحال يدوب بع اوم لك نلعذ
 1 هيلعالو اسكن ند هل ءنع) انيبارل دم ا 0 ١ با ا

 00 را ا 0 2 نه هبيمتد

 يس سبح ول 0 2 2 58 ١

9 5" 8 7 

 1 0 عدا 0 3_1
 0 0 لي دا اكذ ابطا امه نحا نم نساسمب جيرام ؤكذرا فام يطرد نير يؤم مس نعلن ال 2

 2١ اهزكامحا قمرتا نيبال هت داد نا ئانل نو د لاو 3اس لينا اما ١اعاس ال١
 ٠ داليالا ١ تشر لولا نحايذ ياثل اىطو نم حا ة سه لق نود نمب امو لد 1 0 ند
 ا فاشل نم نل نامل اند ؟فرس ار سره ناو نات ارسمعم نالازي ارس 1 ر دست اذ
 ! 1 رسل مس نيب امد لو اليطر امد دنم نينس حران كال هن لو نابل وال ند ذ

 ١ سعه ناك نا ةهنارس الو و بسعز قه >االبا تشر واو 2الى ىات اً لعد نم سس درا 2

 حجرا رجلا لس نسب الأ سَ ناباد 3 25 نا عدلرلا ارسا رسوم ناك ناد
 ١ <[ مارح : ناذ فين انل !ر م نعوض امم دحاروا هايعداءائبدلك راس نيس

 "| 2ك راومانا ورح وهند يان اند هدا نبلخ نما هل ناكوو لبا ذا
 1( هكدا نهد نمو شعرا قدس اال يس لا نانمل دل د ماريشد
 0 بابو راكع" هبسمل نيب 2ّنله «ج سن نبا هن ل ر ناس ع ند دا ه 5
 00 مداح م مدي ماحدلول | ؤتما ّس ىشل 0 ٌيولعلا وردا او ماعد

 "00 0 لا بحزم تمايول دارج ادري اما لاي درج د هالو
5 16 

0 
 ايت ا



١ 

 ا

٠١ 
 ل

 رس

١١ 

71 

4 9 

 : 7 ؟فاهووا نك“ 0, كو ىرطرلا تن اكوا معد

 نالو 2
 ' ا ١ ١ ا 5 ١)



١ 

 تايب الا

 "5 مالمالا :ىداولإ محاح جبس لفن جم نع نال نبا لكس لوو
 9 ابار رادتعا مملرلا اا دانهلا انك ار ذإ مدحنبإ نا 0

 رراناهرمز ضرلاب رضوا نإ احم ال هما ىاكا ىف دس كذا نعد
 1 1 ىودرلا ,لاثدىتترلاهلأ اح ىلا (واع اوعو' نيش وطماثل 054
 ىلا اهالزم نذ ان نكذ 3 ندوه حا احا ص ارؤن و اندم نأ ذ نعام رو
 هيام ع هرومشرع #2 0 دون ذاب دا لا نعلا لد يع دا
 تازتك كل ذأ عع ناج ا :ىيرمح و اني نم يلد ١ ديا

 بيتم اريدزعل اذ عرج 0 اج د ناين ناي
 'ما سالت مزحزلا "مل اءاو هائبف هزاارحو اتلأفم عدرأا ثا ويد عزك 2 راد

 رجا نال د در در منحجنب ارمالكنا نعبد ضاكداولاناب امبد 20
 0 ايس اءاو وع 000 و كانسالا نود اطنذإب يتس أ ىف نذكا نه
 ن ارط نوال اند نيرا نع ولا اءوع ليس لزق لبا جيملاو م

 نادينا اشارت 1١ امه حكمت سننرب نب ١ ذامعلا ىزدادم دمج حلا عرمتاظو
 يقاازوحي وحيد ٍباجا ١ نيرئارء طرود نيل داذملا نوكأ كز ىلع ارح

 ”نذوددد "لوقا جبد "منجا دن نيولذ جلب نهاد دارثس "حلا ند
 0 0 ل 7 ا 00 نكرارا الث 'مزبا ١ ا نمد ١

 ا م 0
 ّْ 0 بعدل مالنا قدا ىررسا مراعد لظ ال و رزمح

 نرد ل وسنر هريس ناريعزو مرتود نابوح د ئيمئاغلا ”نئاود ل ليشفا واهس عال د
 ١ذه هند عايج لل فراخون اب هلْ نلصلل يع درر ند دوعن لس

 مهاهازز الح روج لعاب سم اسيل اح دلاذ د سم نا نات رول اباذ نخ اه تاكا

 كح املواد يا نخأ ناو ملذع ملْسحْنم يزملا عرحايامنارتضرد هيلا نعل د
 رجم عبد اعط وم لايت برم دها نم مدل نأ كسحامزأ شنأو
 داتا مالو نعل يكول معافد عع ددججا ع ١ ميثذ اعل خ
 نول فيخن اكد لسدللا !لح نم نويل كلن اذ لا ةناكرم آر هلاحر غل و
 نيب ىف ئحرل ند نارهذ اظ و لاملا ثبب لركو ضاض س١ مهاب ىرتسما دار لاك
 لمجال تيب كإ نيابح اهو عجرملا نذل نفطتلا نا ظن مدا ينال كلا

 ”ئروسملا»



 مئامحلا ناك اه 5 م ولا لولئعلا نإ حاك هانا حاتلا مالذ فد نيئتكام | 3
 ع ووحر نش ساق" ناز اجلا انيونا ناذ ح ةرشسلل هجحول |ىبع مسبب
 نعال دفع نئرنعلا نفط نزح لا زارجو اندرتم ىلا ,رئدكعررل 'رتخي نا
 ىلإ اهاطلسل عنب ملول هدا مشا نعل! نع رجلا او كان نمسعملا نكد كادأ تب
 فت نانا كب نك قس الحا مهرج ال ل ىكلا) لادا ندب نم ىو قمح نببكسملا لد
 رارح ع هنصخ رد الد تؤلم نش 3 نكد اهرحا بح“ نم ةاعبذا هبي
 ,ركبام مرن ظالحاب الل ١ موك كاك ١ نه د انا ١ل اذ امه يع دإ نبا دما
 ١ رصد لانا بر ظ حن قياملا د هتحوتو يعع اء جئارااو مدس ةيانت تن ا

 ١ ارد اهول ىحح مالا نكذ ند سا ا
 متى ا» هللا ترصا نا !نهر ابتس للرا رنوكاس ذا نص د مب#رو نيب

 0 00 ناح 0 ع رمدالسلا نرع نبا مزج لد ابوي ديلا

 ميشو قمح بيتس لكيلا ناطلسلا مطرد م نرح ننحلا ملم نح دع وبس امل ندارموعر ل ذ عيم مالسل ا ىرعنبا نع يشر نلالس د نئعسما موبا شرياونملا عيرمج ناو نوع لانلا تسيب نب رنضاسن اهناليظنح لن ةكرشلا لاومالا
 ند منان اشم 'مزعللا نهر رولا ند الاجماع عااد ناططسلا لا نسمتملا ىد انني 7

 نوم وريعحر لد نيعاعل ند لك لمحل! يسن يزض ىاملاب عانس ل لك 2

 راك ديلاحر ىارعد قاس نت اق 'عاه دل ماو اول يحو هينععرلا لود نقل
 ا دال ا "لو سضرلا زي ارا 0 2 0 مرل ا

 0 يع ابر اج وروما رناد ص ند وءاظ د دد نو5ع ناع ناك كاسر رم ملم ند ذرب انردر درعا ةرلا مح مدلا وول ولا ؤئوو بلع يلو 0غ«
 هو داع ابراج لقوا و نلحو نا نرلا ىحاص_متاول و د لد ١

 ةرسن ند : :
 دل ناك نحو قرارع 00 و 7 رماد ىاطلا ىلا نرعارلاو ةر رولا قلخره يبت يل !مدد ابد وذ وجا

 درج اد راخلا و ناقد نم نئحرب اك اقد هدناب قبذ يما ص ابرج ا
 عسر 031:3 اب مدن» ىدل هنن سا عيوب 1 ازا مب قمل
 ادد كل ناو 3 تيمح فيجا لشاب نيش ود نا هد ؟ان ١ ده نأ 3



 85 ادا راناتس 2 الن نضنعم مغاحؤول يدلل اج
 7 رج نيسحنم د ١وصداح روزا اهرارت دربوح نأ ع اره

 0 0-0 ان ماعد تايطععلا كلذ
 : ب. كاع ىسحملا هنا مح لد يدنطلد هس لسعد ايزبا نه ذاغإ د

 مالح نهام وح لان "ليصل اب ىذ ن نوع 2 نن نا مر انسا ١
 0 00 "ساي خل هدو ل 4 رس موديل خد إس يان ماع ة العلاج

 ظ ْ 0س ررواسلا طيش هيه ابي : 2

: 2 

 واني اق ررانلا نم ”قاعلانا لبافد هللا ناشد انمال6 قت بع 0 ر
 ١١ اعطوني ميركلا هبجد ىلارظملاب انرعرج انما ندا طوتل عن زد و اننانسسح ظ جوان د انناوج ئمولملا لا ومس ندع لاين اهب. وانومتا رن ىلا
 5 لئَتب ناو انلاممعا تاىئاصلاد نا ماسر هاا نو اه و هانز اى اننا ىيد 3١ نئحاسمع 'دعد انل د ,لععتاد اول هحرل املا ذ ليك نا راسل اها
 م (ىىناا ودان نم وبانا نناع «ديعنمما نيياسعملا مجواني داب و انك ذ
 ظ ش رمد ند ساشا م نومك مرش ىلع عالم اوؤالسلاو درعاد يدب
 | تاني موي تزبلا اسد ددرعبا| لحال منسار روخا ندوب ذرعت د ريعرلا

 أ وجاد ةبرزيعرتود سلىلاع منملان ند ١ الا ناكو نييعس ن لو ناللؤ يف

 1 ىدامهحر لس عسان الأ دعا زيا عاماشب سن ريحرر هربعرسو 7-3 د
 5 نشزاا يحاسوإد ةيوسلا) ١ نسرر|ىدعسمو نئيصر ذي لش ننسم >3 :

 | ص نالسؤبا هل وسر لاسا للاو اها روع مدا ننخا مالا دنا
 قبر كر ود ناب هنلول ىدو ناصر 31ئدب هلع ىطن نطو 3 د هلمصاب مشن َئ
 نرد ىلا حالا جوحا دار ارتض ١ ني ىلع نرابطا ربا نع ةدباتك نع عا يملا ناك ١ رؤخ ايدل ةودردوتد ىلا مععل وللا نيس د 06 ميركلا هدا ىلعرلاب ونحن انو ناِطْنا ىئخبالعو لح
 ماعد نط درل ميارفع نيم غل عرب نم در ند ممسونل امول يراوغ ١١ نيد ئروونرلا نجني رجا لبى سبع نبا" طم وتلا مارح ل مووج 2

 ا 0 مل يبا يزسسسا ادكأ لرامملا سيدا موب ىه لذ 52 داي و

4 5 7 

 ثياحلا فر ريد ندي 2ماللاو السلا نسفا ا,هحاض اع 70

 : ام هش اكو 11 ,..د امل قيل ٍ؛ 2
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